
0. Introducció 

 

La Memòria de l’any acadèmic 2011-12 que es presenta correspon al balanç del primer any 

de gestió del segon mandat de l’equip de la Rectora Montserrat Casas. 

 

L'acte solemne d'obertura de l’any acadèmic tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 28 de 

setembre de 2011 a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor Pere 

M. Deyà Serra, catedràtic de Química, va pronunciar la lliçó inaugural, amb el títol «La 

Química, una ciència central». 

 

El dia 7 d’octubre de 2011 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària de 

Menorca i el dia 10 d’octubre a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, amb la mateixa 

lliçó inaugural pronunciada pel doctor Pere M. Deyà Serra. 

 

Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 

2011-12, el dia 25 de juliol de 2012 a Palma.  

 

Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, els 

nomenaments de doctor honoris causa. La Universitat va nomenar el senyor Carlos Fuentes 

Macías com a doctor honoris causa de la UIB, per acord del Consell de Govern del dia 14 

de maig de 2012. 

 

En aquest apartat de distincions, cal destacar la concessió de la Medalla d’Or al senyor 

Bartomeu Fiol i Móra, per acord del Consell de Govern del dia 18 d’octubre de 2011. 

 

Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant anys a 

la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir d’una merescuda 

jubilació: Antoni Aguiló Lluna, Joana Aina Alemany Ferrà, Gabriel Amengual Coll, Maria 

del Carme Bosch Juan, Bartomeu Domenge Amer, Herminio Domingo Palomares, Catalina 

Genestar Julià, Josep Morata Socias, Jaume Oliver Jaume, Carina Pàmies Valls, Maria 

Assumpció Payeras Aguiló, Jaume Sastre Moll, Joana Maria Seguí Aznar, Margalida Maria 

Socias Colomar, Ulrike Steinhäusl Molnar, Maria Francesca Sureda Trujillo, Esperança 

Pascual Mayol i Josep Adrover Vallespir. 

 



1. Òrgans generals universitaris 
 
1.1. Claustre 
 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, es va reunir 

en dues ocasions per dur a terme les activitats següents: 

 

Sessió extraordinària del dia 8 de febrer de 2012 
— Elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels 

representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al 

Consell de Govern  

 

Sessió extraordinària del dia 5 de juliol de 2012 
— Elecció dels representants dels claustrals del grup D) al Consell de Govern  

— Elecció dels representants dels claustrals del grup D) a la Mesa del Claustre 

 



1.2. Consell de Govern 

 

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat 

reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern. 

 

Durant el passat any acadèmic es va convocar el Consell de Govern en vuit sessions 

ordinàries. 

 

La composició del Consell de Govern al llarg d'aquest any ha experimentat canvis, arran 

d’algunes substitucions de càrrecs, d’eleccions d’òrgans unipersonals o per haver 

transcorregut el seu mandat estatutari. 

 

El Consell de Govern en l'exercici de les seves funcions ha desplegat una important activitat 

reglamentària, que es pot resumir en els punts següents: 

 

1. Desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb l’aprovació de 

la normativa següent: 

 

18 d'octubre de 2011 Aprovació de la normativa per la qual es fixa la composició 

numèrica de les juntes de facultat i d’escola 

21 de novembre de 2011 Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments 

universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la 

Universitat de les Illes Balears 

Aprovació del Projecte de Pressupost i la relació de llocs de 

treball del personal funcionari de la Universitat de les Illes 

Balears per a l’any 2012 

16 de desembre de 2011 

Aprovació de la normativa d’entitats col·laboradores de la 

Universitat 

Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments 

universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears 

Aprovació de la suspenció parcial i temporal de l’article 20.3 

de l’Acord normatiu 9681/2011, de 2 de febrer, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre títols propis de postgrau de la 

Universitat de les Illes Balears 

17 de febrer de 2012 

Aprovació del programa d’ajuts per a l’assistència a 

congressos i estades de treball 

Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 

9094/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

acadèmic de la Universitat 

Aprovació del calendari per a l'any acadèmic 2012-13 

15 de març de 2012 

Aprovació de la distribució dels representants del grup D) 

(personal d’administració i serveis) al Claustre de la 

Universitat 

Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 

10233/2012, de 15 de març, pel qual s’aprova el calendari 

per a l’any acadèmic 2012-13 

14 de maig de 2012 

Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 

9094/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 



 acadèmic de la Universitat 

Aprovació de la normativa del personal contractat que té 

finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la 

Universitat de les Illes Balears 

Aprovació de la normativa de gestió de pràctiques externes 

dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions 

8 de juny de 2012 

Aprovació de la normativa d’alumnat col·laborador de la 

Universitat de les Illes Balears 

 

2. Altres activitats exercides pel Consell de Govern en virtut de les seves competències: 

— Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat. 

— Aprovació de diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de 

treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears dels anys 

2011 i 2012. 

— Aprovació de la proposta de transformació de l’Escola Universitària d'Infermeria i 

Fisioteràpia en Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. 

— Aprovació de la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les 

Illes Balears. 

— Aprovació de la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB. 

— Aprovació de l’oferta de places i dels numerus clausus per a l’any acadèmic 2012-13. 

— Aprovació de la modificació de la composició dels departaments de Biologia i Biologia 

Fonamental i Ciències de la Salut. 

— Aprovació de la proposta de canvi d'adscripció del grau d'Enginyeria Agroalimentària i 

del Medi Rural de la Facultat de Ciències a l'Escola Politècnica Superior. 

— Aprovació de la concessió de la Medalla d'Or de la Universitat de les Illes Balears al 

senyor Bartomeu Fiol i Móra. 

— Aprovació del nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris 

causa de la UIB. 

— Aprovació del retardament del procés electoral per elegir els representants dels 

estudiants al Consell d’Estudiants. 

— Aprovació del programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB. 

— Aprovació de les propostes de participació en la creació de les empreses de base 

tecnològica Meteoclim Services, SL (MC3), i Interactive Island Technologies (InIsle), 

SL. 

— Aprovació dels següents plans d'estudis de grau i màster: 

o Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies 

o Màster Universitari en Advocacia 

— Aprovació de les modificacions dels següents plans d’estudis de grau i màster: 

o Grau d'Educació Primària 

o Grau d'Enginyeria d'Edificació 

o Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

o Grau d'Enginyeria Informàtica 

o Grau d'Enginyeria Telemàtica 

o Grau de Llengua i Literatures Catalanes 

o Grau de Turisme 

o Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 

o Màster en Cognició i Evolució Humana 

o Màster en Comptabilitat 

o Màster en Gestió de Recursos Humans 



o Màster en Microbiologia Avançada 

o Màster en Polítiques d'Igualtat 

o Màster en Primera Infància 

— Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB, 

una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB. Convocatòria 2012: 

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació 

permanent assignat a quaranta-nou (49) professors. Un (1) de la convocatòria de 

2011. 

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora assignat 

a cinquanta-quatre (54) professors.  

o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i 

la transferència del coneixement assignat a vint (20) professors. 

— Aprovació del complement assignat a dotze (12) professors que imparteixen docència 

dins la modalitat «Campus Illes» del projecte Campus Extens durant el curs acadèmic 

2011-12. 

— Aprovació del complement assignat a cent sis (106) professors que imparteixen 

docència dins la modalitat «Campus Illes» del projecte Campus Extens durant el curs 

acadèmic 2012-13. 

— Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de la càrrega docent 

a onze (11) professors. Aprovació de vint-i-vuit (28) propostes d’ajuts per a estades 

breus de professors de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB. 

— Aprovació de vint-i-una (21) propostes de col·laboradors honorífics de diferents 

departaments. 

— Concessió de quatre (4) llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament 

corresponent 

— Concessió de dues (2) llicències per any sabàtic, amb l’informe previ del departament 

corresponent 

— Aprovació de tres (3) propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat, 

realitzades pels departaments corresponents. 

— Ratificació de vint (20) acords marc i noranta-quatre (94) convenis, protocols i 

addendes, dels quals vint (20) són tramitats pel CEP. 

— Substitució de membres de les comissions següents: de Bioètica, de Reclamacions, de 

Contractació, de Reclamacions als Concursos d’Accés, de Biblioteca, d'Investigació. 

— Aprovació de la convocatòria de dues (2) places dels cossos docents universitaris, en 

aplicació de la normativa sobre el procediment per a la realització dels concursos 

d’accés a places dels cossos docents universitaris, aprovada el 17 de desembre de 2004. 

— Aprovació de la proposta de vint-i-quatre (24) comissions per a la provisió de les places 

de professorat contractat. 

— Renovació dels representants de la UIB al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa 

de les Illes Balears. 

— Elecció d'un membre, representant de la branca de coneixement d'enginyeria i 

arquitectura, del Consell de l'Institut de Ciències de l'Educació. 

— Aprovació de vuitanta (80) títols propis de postgrau de la UIB. 

— Aprovació de modificacions en la reedició de títols propis de postgrau. 

o Canvi de denominació del títol d'Especialista Universitari en Malalties Professionals. 

Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits), que passa a denominar-se Expert 

Universitari en Malalties Professionals. 

o Canvi de codirector del títol d'Especialista Universitari en Creació, Producció i 

Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives. Títol 



propi de postgrau de la UIB (21,8 crèdits) i els dels altres títols que es poden obtenir 

a partir d'aquest. 

— Aprovació de les vènies docents del professorat que imparteix classes a les escoles 

adscrites: Escola Universitària de Relacions Laborals i Centre d’Ensenyament Superior 

Alberta Giménez. 

— La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trenta-quatre 

(34) premis extraordinaris d'estudis de grau i d’estudis oficials de primer i segon cicle, a 

proposta de la facultat o escola universitària corresponent: 

o A la sessió del dia 10 de febrer de 2012: vint-i-cinc (25)  

o A la sessió del dia 8 de març de 2012: dos (2)  

o A la sessió del dia 7 de juny de 2012: set (7) 

 



 

1.3. Consell de Direcció  

 

El Consell de Direcció, presidit per la Rectora i integrat pels vicerectors, el Secretari 

General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució 

de la política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades per la Rectora.  

 

Durant el passat any acadèmic 2010-11, el Consell de Direcció es va reunir en sessió 

ordinària pràcticament cada dimarts i es va reunir una vegada més en sessió 

extraordinària.  

 

Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les 

seves competències, són:  

 

1. Aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que posteriorment, ja convertit en 

Projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al Consell Social perquè sigui 

aprovat definitivament. 

2. Desenvolupar la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau 

a través dels crèdits de mobilitat. 

3. Desenvolupar la normativa electoral, determinant la integració dels directors de 

departament en les juntes de facultat o escola i posterior modificació d'aquest Acord 

executiu. 

4. Convocar places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2012-13. 

5. Assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als 

departaments de la UIB. 

6. Establiment dels criteris del programa Campus Extens illes. 

7. Es fixa la quantitat màxima per a l’any 2012 del programa d’ajuts per a l’assistència 

a congressos i estades de treball. 

8. Creació de noves categories de professor associat. 

9. Aprovació de la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que 

acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència 

del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.  

10. Aprovació de la participació del professorat de la UIB en programes de doctorat. 

11. Modificació de diversos acords executius: 

— Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de 

Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  

— Acord executiu 9129/2009, de 7 de juliol, pel qual es creen les comissions de 

garantia de qualitat (CGQ) dels títols oficials de la UIB i es determina qui són 

els responsables de qualitat dels títols. 

— Acord executiu 8775/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de 

càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat. 

— Acord executiu 9741/2011, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen directrius per a 

l’aplicació del pla d’acció tutorial. 

— Acord executiu 9300/2009, de 15 de desembre, pel qual es crea la Comissió 

Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD). 

— Acord executiu 10144/2012, de 17 de gener, pel qual s’estableixen criteris del 

programa Campus Extens illes. 

12. Aprovació de les següents delegacions de firma de la Rectora: 

— Delegar en el director del Centre d’Estudis de Postgrau la firma de diferents 

tipus de convenis que s’ajustin a uns models determinats. 



 

— Delegar en els degans i directors d’escola la firma dels convenis entre entitats i 

la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques 

externes curriculars dels estudiants de grau (llicenciatura i diplomatura). 

— Delegar en el vicerector de Postgrau i Formació Permanent la firma dels 

convenis de cotutela de tesis doctorals. 

— Delegar en els degans i directors d’escola la firma dels convenis per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants de 

grau en centres, estructures o serveis de la Universitat. 

13. Modificació de les funcions del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària 

(SEQUA). 

14. Creació del Laboratori de Química Analítica Ambiental. 

15. Supressió de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea. 

16. Concessió de trenta-cinc (35) llicències d'estudis inferiors a tres mesos per fer 

activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers, amb 

l'informe previ dels departaments corresponents. 

17. Modificació d'una llicència per estudis i d'una llicència per any sabàtic.  

18. Convocatòria dels processos electorals següents: 

— Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola 

— Elecció dels representants del personal d’administració i serveis a les juntes de 

facultat o escola 

— Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal 

per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament 

no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament 

— Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament 

— Elecció dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola 

— Elecció dels directors dels departaments 

— Elecció dels degans de les facultats i dels directors de les escoles 

— Elecció de representants del grup d) (personal d’administració i serveis) al 

Claustre de la Universitat. 

19. Aprovació de la composició de les comissions següents: 

— Comissió per resoldre la convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i 

millora de la qualitat docent per a l'any acadèmic 2012-13. 

— Comissions d'elaboració i disseny corresponents a distints estudis de màster. 

20. Modificació de la composició de diverses comissions: 

— Comissió de Qualitat de la UIB 

— Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat i comissió delegada d’aquesta 

— Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) 

— Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD) 

— Comissió paritària per al Pla d'igualtat de la UIB. 
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1.4. Consell Social 

 

Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2011-12 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2011 

 Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de grau de 
Medicina a la UIB. 

 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’AECT PRES-PM. 
 Aprovació de complements retributius de professorat. 
 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base 

tecnològica MeteoClim Services, SL. 
 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 de febrer de 2012. Constitució del 

nou Consell Social de la UIB 

 Designació, per part del president, de la senyora M. Carme Feliu Álvarez de 
Sotomayor com a secretària del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

 Designació, per part del president, de les senyores M. Esther Melero de Pablo i M. 
Carme Feliu Álvarez de Sotomayor com a representants del Consell Social al 
Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears 
(AQUIB). 

 Designació dels senyors Antoni Verd Noguera, Antoni Roig Muntaner i la senyora 
Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves com a representants del Consell Social al 
Consell de Govern de la UIB. 

 Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del personal 
docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears de conformitat amb les 
previsions del Decret 19/2008, de 22 de febrer. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 5 de març de 2012 

 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2012. 
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2012. 
 Informe sobre la creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat 

de les Illes Balears. 
 Informe de l’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural de la Facultat de Ciències a l’Escola Politècnica Superior. 
 Aprovació d’ampliació de càrrega docent per al curs 2011-12 i la corresponent 

compensació econòmica. 
 Aprovació de la modificació de la dedicació de tres professors del Departament de 

Pedagogia i Didàctiques Específiques, dins la modalitat Campus Illes. 
 Aprovació dels complements retributius del professorat del projecte Campus Extens 

Illes. 
 Nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell Social de la 

UIB.  
 Nomenament dels membres de la Comissió Econòmica del Consell Social de la 

UIB. 
 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 26 de juliol de 2012 

 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2011. 
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 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre l’autorització de publicació 
de l’Informe d’auditoria de la UIB de l’exercici 2010, per part de la 
Vicepresidència Econòmica i d’Ocupació. 

 Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent sobre l’emissió de l’informe 
favorable d’implantació dels estudis de Màster Universitari en Física de Sistemes 
Complexos. 

 Aprovació de la normativa de permanència dels estudiants de la UIB. 
 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base 

tecnològica Inisle, SL. 
 Aprovació de complements retributius del professorat. 
 Aprovació de la creació d’una comissió conjunta entre el Consell Social de la UIB i 

el programa Amics i Amigues de la UIB, per captar ajuts econòmics. 
 Nomenament dels membres de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la 

UIB. 
 Nomenament dels membres de la Comissió de Relacions amb la Societat del 

Consell Social de la UIB. 
 Designació de representants del Consell Social a altres òrgans. 
 
 
Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant el curs 

2011-12 

 
Comissió Permanent del Consell Social: aquesta comissió s’ha reunit en dues 
ocasions, amb els acords següents: 
� Dia 2 de maig de 2012 

 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació del Màster 
Universitari en Advocacia. 

 Aprovació provisional del Règim de permanència dels estudiants a la UIB. 
 Autorització de publicitat de l’Informe d’auditoria de la UIB de l’exercici 2010. 
 Designació de representants a altres òrgans. 
 
� Dia 28 de maig de 2012 

 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de 
Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos. 

 
Comissió de Relacions amb la Societat: està pendent de constitució. 
Comissió Acadèmica: està pendent de constitució. 
Comissió Econòmica: està pendent de constitució. 
 
Podeu consultar la memòria completa del Consell Social de la UIB a l’enllaç: 
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Activitats-i-
noticies.cid174452 
 
 



1.5. Sindicatura de Greuges 

 
És l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els 
membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i 
serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 81 dels Estatuts de la UIB. Al 
Reglament de funcionament de la Sindicatura es recullen les seves funcions i 
atribucions. 
 
Actualment, la Síndica de Greuges és la doctora Joana Maria Petrus Bey, professora 
titular d’universitat d’Anàlisi Geogràfica Regional al Departament de Ciències de la 
Terra. En les tasques de la Sindicatura hi col·labora la senyora Margalida Rubí Arbós, 
com a cap de negociat. A la pàgina web <http://sindicatura.uib.es/> es pot trobar tota la 
informació relativa al funcionament de la Sindicatura de Greuges. 
 

1. Activitats realitzades per la Sindicatura de Greuges 

Des de l’1 de juliol de 2011 fins al 30 de juny de 2012 la Sindicatura de Greuges ha 
tramitat un total de 140 casos, suposen un increment del 40% respecte al mateix període 
del curs anterior. Les activitats realitzades s’han distribuït atenent la següent tipologia 
de casos tramitats: 67 consultes (48%), 14 queixes (10%), 45 intervencions (32%) i 14 
registres de fets (10%). Cal destacar que durant aquest darrer curs 2011-12 les consultes 
gairebé s’han duplicat i les queixes, triplicat, la qual cosa cal atribuir principalment a 
l’increment dels casos presentats per l’alumnat en relació amb l’avaluació docent i el 
procediment i les condicions establertes per la UIB per a la modificació de matrícula. 
L’important pes que han adquirit aquest curs els casos relacionats amb l’avaluació i el 
procediment de matrícula fa que la distribució mensual de casos presenti un augment als 
mesos de setembre, febrer i juny, coincidint amb els períodes tant de matrícula com 
d’avaluació docent. 
 
Pel que fa a la distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha 
d’indicar que el 53% han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 23% pel PDI, el 
6% pel PAS, el 13% pels síndics d’altres universitats, el 2% per persones externes a la 
UIB i un 3% han estat intervencions d’ofici. Fent excepció d’aquest darrer tipus 
d’intervenció, el 12% dels casos han estat plantejats de forma col·lectiva, mentre que el 
88% s’han presentat a la Sindicatura per iniciativa individual. Dels casos plantejats de 
forma individual, un 53% han estat presentats per homes i un 47% per dones. Si atenem 
el nombre de casos presentats per cada col·lectiu en relació amb el que cadascun 
representa sobre el conjunt de la comunitat universitària, observam que el col·lectiu que 
més freqüenta i utilitza la Sindicatura de Greuges és el de PDI, amb una taxa 
d’utilització del 26,1‰, seguit pel col·lectiu del PAS (taxa d’utilització del 9,8‰), i per 
l’alumnat, amb una taxa d’utilització del 4,55‰. 
 
Finalment, atenent la distribució dels casos per branques de coneixement, observam que 
la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb 13 estudis, és la que ha presentat un 
nombre major de casos (41), seguida per la branca d’Arts i Humanitats (37 casos i 6 
estudis), mentre que la branca d’Enginyeria i Arquitectura ha estat la que ha plantejat un 
menor nombre d’intervencions.  
 
2. Altres actuacions  

La Sindicatura manté contacte permanent amb els síndics i defensors d’altres 
universitats a través de les consultes realitzades a través del fòrum de la CEDU i de les 



trobades estatals, europees, de la Xarxa Lluís Vives, i del G9, que ajuden a crear un 
ampli marc d’intercanvi d’experiències i unificació de criteris d’actuació. En aquest 
sentit, s’han d’esmentar: 
a) Assistència a la XIV Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc a 

Cartagena el 27 i 28 d’octubre de 2011. 
b) Organització de la V Reunió de Defensors del G9, que es va fer a la UIB el 10 i l’11 

de maig de 2012. 
 
La Sindicatura ha mantingut també reunions periòdiques amb alguns dels principals 
òrgans de govern unipersonal de la Universitat (Rectora, vicerectors, degans i directors 
de departament), a més de l’assessoria jurídica. 
 
Enllaços a la pàgina web: http://sindicatura.uib.es/ 



Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2011-12 

 

Tipologia Nre. casos 

Consulta 67 

Intervenció 45 

Queixa 14 

Registre de fets 14 

Total 140 

 

 

 

 

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2011-12 en funció del col·lectiu 

 

Col·lectiu Nre. casos 

Alumnat 75 

PDI 32 

PAS 8 

Síndics 18 

Externs 3 

D’ofici 4 

Total 140 

 

 

 

Figura 3. Taxa d’utilització de la Sindicatura durant el curs 2011-12 

en funció del col·lectiu de la UIB 

 

 

Col·lectiu Nre.  

casos 

Total  

col·lectiu 

Taxa  

d’utilització  

(x 1.000) 

Alumnat 75 16.467 4,55 

PDI 32 1.226 26,10 

PAS 8 816 9,80 
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Figura 4. Casos atesos segons la temàtica el curs 2011-12  

 

Temàtica Nre. 

casos 

Avaluació acadèmica 40 

Beques i ajudes 4 

Concursos/contractes/retribucions 11 

Docència 11 

Matrícula/permanència/accés 12 

Normativa 2 

Plans d’estudis i reconeixements 17 

Postgrau i doctorat 7 

Procediment administratiu 5 

Relacions laborals/interpersonals 15 

Serveis i campus 4 

Altres 12 

Total 140 

 

Figura 5. Distribució mensual dels casos del curs 2011-12 

 

Mes Nre. casos 

Juliol de 2011 11 

Setembre de 2011 23 

Octubre de 2011 6 

Novembre de 2011 13 

Desembre de 2011 14 

Gener de 2012 7 

Febrer de 2012 18 

Març de 2012 15 

Abril de 2012 9 

Maig de 2012 10 

Juny de 2012 14 

Total 140 

 

 

Figura 6. Distribució dels casos segons la branca de coneixement del curs 2011-12 
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2. Comunitat universitària 

 

2.1. Alumnat 

 

2.1.1. Alumnes matriculats  2011-12 

 

Administració i Direcció d'Empreses (Palma) 314 

Administració i Direcció d'Empreses (Eivissa) 9 

Administració i Direcció d'Empreses (Menorca) 6 

Arquitectura Tècnica 156 

Biologia 206 

Bioquímica 41 

Ciències Empresarials (Palma) 361 

Ciències Empresarials (Eivissa) 38 

Ciències Empresarials (Menorca) 18 

Dret (Palma) 362 

Dret (Eivissa) 17 

Dret (Menorca) 11 

Economia 147 

Educació Social 44 

Educació Social (virtual) 53 

Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 104 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  91 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 65 

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 60 

Enginyeria en Informàtica 97 

Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura 97 

Filologia Anglesa 93 

Filologia Catalana 59 

Filologia Hispànica  49 

Filosofia 61 

Física  23 

Fisioteràpia 56 

Geografia 48 

Història  68 

Història de l'Art 104 

Infermeria (Palma) 63 

Infermeria (Eivissa) 2 

Matemàtiques 24 

Mestre, Educació Especial (Palma) 25 

Mestre, Educació Física 28 

Mestre, Educació Infantil (Palma) 19 

Mestre, Educació Infantil (Eivissa) 12 

Mestre, Educació Infantil (Menorca) 9 

Mestre, Educació Musical 31 

Mestre, Educació Primària 20 

Mestre, Llengua Estrangera 32 

Pedagogia 204 

Psicologia 293 



Psicopedagogia (Palma) 113 

Química 70 

Treball Social 193 

Turisme 253 

Total: 4.249 

 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Palma) 11 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Eivissa) 3 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Menorca) 5 

Total: 19 

  

ESTUDIS DE GRAU  

  

Grau d’Administació i Direcció d’Empreses (Palma) 778 

Grau d’Admisitració  i Direcció d’Empreses (Eivissa) 63 

Grau d’Administració i Direcció d'Empreses (Menorca) 52 

Grau de Biologia 244 

Grau de Bioquímica 172 

Grau de Dret (Palma) 616 

Grau de Dret (Eivissa) 56 

Grau de Dret (Menorca) 45 

Grau d’Economia 316 

Grau d’ Educació Social 147 

Grau d’Educació Social (virtual) 129 

Grau d’Estudis Anglesos  195 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes  107 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles  128 

Grau de Filosofia 105 

Grau de Física  99 

Grau de Fisioteràpia 176 

Grau de Geografia 172 

Grau d’Història  186 

Grau d’Història de l'Art 130 

Grau d’Infermeria (Palma) 351 

Grau d’Infermeria (Eivissa) 55 

Grau d’Infermeria (Menorca) 41 

Grau de Matemàtiques 66 

Grau d’Educació Infantil (Palma) 319 

Grau d’Educació Infantil (Eivissa) 94 

Grau d’Educació Infantil (Menorca) 77 

Grau d’Educació Primària 741 

Grau de Pedagogia 173 

Grau de Psicologia 276 

Grau de Química 119 

Grau de Treball Social 312 

Grau de Turisme 371 

Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 73 

Grau d’Enginyeria d’Edificació 393 



Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 140 

Grau d’Enginyeria Informàtica 254 

Grau d’enginyeria Telemàtica 57 

Total: 7.828 

 

CENTRES ADSCRITS 

 

Escola Universitària de Relacions Laborals 

Relacions Laborals 218 

Estudis de Grau  

Grau de Relacions Laborals 93 

Total: 311 

  

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez 

Comunicació Audiovisual 34 

Mestre, Educació Especial 20 

Mestre, Educació Física 28 

Mestre, Educació Infantil 118 

Mestre, Educació Musical 22 

Mestre, Educació Primària 46 

Mestre, Llengua Estrangera 9 

Periodisme 41 

Estudis de Grau  

Grau de Comunicació Audiovisual 75 

Grau d’Educació Infantil 218 

Grau d’ Educació Primària 254 

Grau de Periodisme 111 

Total 976 

  

Escola Universitària de Turisme del CIEiF 

Turisme (Eivissa) 36 

Estudis de Grau  

Grau de Turisme (Eivissa) 115 

Total: 151 

  

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 

Turisme (Palma) 19 

Turisme (Menorca) 5 

Estudis de Grau  

Grau de Turisme (Palma) 83 

Total: 107 

  

TOTAL ALUMNES 13.641 

 

 

 



2.1.2. Alumnes que acaben els estudis 

 

Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis 

el curs 2010-2011. 

 

Administració i Direcció d'Empreses 94 

Arquitectura Tècnica 45 

Biologia 73 

Bioquímica 16 

Ciències Empresarials 130 

Dret 111 

Economia 45 

Educació Social 60 

Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria 11 

Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 24 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  34 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 25 

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 14 

Enginyeria en Informàtica 22 

Filologia Anglesa 28 

Filologia Catalana 13 

Filologia Hispànica  11 

Filosofia 9 

Física  6 

Fisioteràpia 58 

Geografia 23 

Història  22 

Història de l'Art 14 

Infermeria 203 

Matemàtiques 10 

Mestre, Educació Especial 51 

Mestre, Educació Física 73 

Mestre, Educació Infantil 113 

Mestre, Educació Musical 40 

Mestre, Educació Primària 44 

Mestre, Llengua Estrangera 51 

Pedagogia 71 

Psicologia 47 

Psicopedagogia 25 

Química 18 

Treball Social 52 

Turisme 140 

  

Graduat en seguretat i ciències policials 38 

  

Grau d’Enginyeria d’Edificació 152 

Total:  

 



CENTRES ADSCRITS 

 

Escola Universitària de Relacions Laborals 

Relacions Laborals 73 

  

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez 

Mestre, Educació Especial 21 

Mestre, Educació Física 38 

Mestre, Educació Infantil 109 

Mestre, Educació Musical 4 

Mestre, Educació Primària 39 

Mestre, Llengua Estrangera 6 

Comunicació Audiovisual 14 

Periodisme 19 

  

Escola Universitària de Turisme del CIEiF 

Turisme 22 

  

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 

Turisme 18 
  

TOTAL 2.379 

 

 



2.1.3. Alumnat col·laborador  
 

La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 

23 de setembre de 1999 per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca 

de la Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes 

col·laboradors: 

a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a). 

b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b). 

 

El 25 de juliol de 2007 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnat 

col·laborador, per Acord normatiu 8076/2007, que modifica l’Acord normatiu 

6892/2004 de 14 de juny, que regeix els criteris de selecció de l’alumnat col·laborador a 

partir del curs 2007-2008,  

 

D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 25 de juliol de 2011 va 

convocar places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2011-2012 i aprovà les 

quantitats que s’hi destinarien. Les disponibilitats pressupostàries han estat de 76.680 

euros, corresponen 50.040 euros al tipus a), 26.640 euros, al tipus b).  

 

Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera 

següent: 

 

Alumnat col·laborador. Tipus a) 

Facultat de Ciències, 91 alumnes 

Facultat de Dret, 9 alumnes 

Facultat d’Economia i Empresa, 23 alumnes 

Facultat d’Educació, 36 alumnes 

Facultat de Filosofia i Lletres, 60 alumnes 

Facultat de Psicologia, 16 alumnes 

Facultat de Turisme, 4 alumnes 

Escola Politècnica Superior, 18 alumnes 

Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, 8 alumnes 

 

Alumnat col·laborador. Tipus b) 

86 alumnes 



2.1.4. Becaris 

Estadística beques General Mobilitat Beca Col.laboració
Total sol·licituds 4.482            131 37
Total concedies 2.917            92 21
Total denegades 1.539            39 16
RTP* 14                 -                        -                                  
RPP* 12                 -                        -                                  
Pendent resolució -                 

*Revocada total en procés
*Revocada parcial en procés

Estudis de primer i segon cicle, de grau i de màster  2011-2012



        NUMERARIS   
   
INTERINS                                     

                                                        

DEPARTAMENTS CU CU TU TU CEU TEU TEU TP CU TU TEU AJ AJ P.contr.  P.Col.  Visitants  As.  As. As.  As. As.  As. As. As. As. As. TOTAL 

  TC TP TC TP TC TC 6 H 
4 
H         DR Dr.     6h.  5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1h.   

B. Fonamental i 
CS 9   11                     4     1       7   13      45 
Infermeria i 
Fisiot.     5   1 10             1   19   8       17 6 40 2 3 3 115 

Biologia 15   23   1 1             3 5 2   2 1     5 2 13     2 75 

C. Històriques i 
TA 6   15     6           3 4       4 2     4 1 5 1   2 53 

C. Matemàtiques 
i I 13 1 34   1 12     1   2 9 5 7 9   1     1 1   9   1 1 108 

Dret Privat 8 2 13 1 1             1 2 3     4       4   6   1  46 

Dret Públic 6   15 3     1         1 3 4         2   2   10 8 3 2 60 

Econ. de 
l'Empresa 2   18     10   1         5 5 1 3 2       3   9   1 2 62 

Econ. Aplicada 6   25     6             2 8 1 1 5       2   16      72 

Fil. Catalana i LG 5   12     1           1 1 1     2   1   3   9   1  37 

Fil. Esp., Mod. i 
L. 4   21   1 7       2   1 2 4   2 20   1 2 4   6 5 2 2 86 

Filosofia 3   14     2           4 3 1 3   2     3 9   7     2 53 

Física 17   29     2           4 2 5 6   3       4   8      80 

C. de la Terra 4   11   1 2             3 3     1       2   4   2 3 36 

Pedag. i Did. 
Esp. 4   9     3           1 5 3 3   4   2 4 5   8   3 3 57 

Pedag. Apl. I 
Ps.Ed 5   18     2             4 3 4   7 6   4 14 3 14 15 8 2 109 

Psicologia 7   21                 1 4 4     2       3   17   4  63 

Química 16   11 1                 2 2     2       5   8     2 49 

TOTAL GLOBAL 130 3 305  5 6 64 1 1 1 2 2 26 51 62 48 6 70 9 6 14 94 12 202 31 29 26 1206 

 



2.2.3. Baixes del Personal docent i investigador de la UIB 2011-12 

 

— Jubilacions 

 

• Aguiló Lluna, Antonio 

• Alemany Ferrá, Juana Ana 

• Amengual Coll, Gabriel 

• Bosch Juan, María del Carmen 

• Domenge Amer, Bartolomé 

• Domingo Palomares, Herminio 

• Genestar Julia, Catalina 

• Morata Socias, José 

• Oliver Jaume, Jaime 

• Pàmies Valls, Carina 

• Payeras Aguiló, María Asunción 

• Sastre Moll, Jaime 

• Seguí Aznar, Juana María 

• Socias Colomar, Margarita María 

• Steinhäusl Molnar, Ulrike 

 

— Incapacitat permanent 

 

• Pastor Homs, M. Inmaculada 

 



 
2.2.4. Cossos docents 
 
Places proveïdes dels cossos docents universitaris 2011-2012 

 

DEPARTAMENT CU TU CEU 

Biologia 2 3  

Química 1 1  

Ciències Matemàtiques i Informàtica 1   

Ciències Històriques i Teoria de les Arts  1  

Física  3  

Filosofia i Treball Social  1  

 

 

Preses de possessió cossos docents 2011-2012 
 

LLINATGES I NOM CATEGORIA ÀREA DE CONEIXEMENT POSSESSIÓ 

Cladera Munar, Magdalena 

Concepción 
TU Economia Aplicada 24/09/2011 

Groizard Cardosa, José Luis TU Economia Aplicada 17/10/2011 

Loureiro Porto, Lucía TU Filologia Anglesa 18/10/2011 

Rocha Cárdenas, Jairo Enrique TU 
Ciència de la Computació i 

Intel·ligència Artificial 
18/10/2011 

Vicens Pujol, Carlota TU Filologia Francesa 15/11/2011 

Pades Jiménez, Antonia TU Infermeria 11/11/2011 

Homar Santaner, Víctor TU Física de la Terra 21/11/2011 

Lladó Vich, Jerònia TU Biologia Cel·lular 21/11/2011 

Bennasar Figueras, Antonio TU Microbiologia 22/11/2011 

Esteban Valdés, Susana Cristina CU Fisiologia 05/12/2011 

Frau Munar, Juan CU Química Física 05/12/2011 

García Palmer, Francisco José CU Bioquímica i Biologia Molecular 05/12/2011 

Picó Segura, Catalina CU Bioquímica i Biologia Molecular 05/12/2011 

Romero March, Romualdo CU Física de la Terra 05/12/2011 



Galmés Galmés, Jeroni TU Fisiologia Vegetal 05/12/2011 

López Gonzalo, María Rosa TU Física Atòmica, Molecular i Nuclear 16/12/2011 

Sánchez Martín, David TU Física Atòmica, Molecular i Nuclear 16/12/2011 

Vögler, Bernhard Oliver TU Biologia Cel·lular 16/12/2011 

Rotger Pons, María del Carmen TU Química Orgànica 23/12/2011 

Nogales Fernández, Balbina TU Microbiologia 30/12/2011 

Riera Vaireda, Carlos TU 
Dret del Treball i de la Seguretat 

Social 
02/01/2012 

Urbina Ramírez, Santos TU Didàctica i Organització Escolar 24/01/2012 

Deyà Tortella, Bartolomé TU Economia Financera i Comptabilitat 02/04/2012 

Llompart Bibiloni, Maria TU Economia Financera i Comptabilitat 02/04/2012 

Llompart Bennàssar, Magdalena TU 
Dret del Treball i de la Seguretat 

Social 
02/05/2012 

Picos Gayá, Rodrigo TU Tecnologia Electrònica 10/05/2012 

García-Valdés Pukkits, Elena Isabel CU Microbiologia 20/06/2012 

Torrens Sastre, Joan CU 
Ciència de la Computació i 

Intel·ligència Artificial 
20/06/2012 

Busquets Xaubet, Xavier CU Biologia Cel·lular 25/06/2012 

 
 

Integracions PDI 2011-2012 
 

De TEU a TU 8 

De CEU a CU 0 

TOTAL 8 

 



2.2.5. Places de PDI laboral convocades a concurs             
                 

DEPARTAMENT Ajudant Ajudant P.Contr. P.Col.lab. Visitant As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. TOTAL  
    Dr. Dr.     6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1h GENERAL 

BIOLOGIA 1   2             1 3 1       8 

C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 1 3                     1     4 
C. MATEMÀTIQUES I 
INFORMÀTICA 4         1           2   1   7 

DRET PRIVAT   2       1           1       4 

DRET PÚBLIC   1       1       1   1 3     4 

ECONOMIA DE L'EMPRESA   1 1   1           1   3 2   4 

ECONOMIA APLICADA   1                           1 

FILOLOGIA CATALANA I L. G.                       1       1 

FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L.   1 2   1 5     2 3     5     14 

FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 1     1     1   1     1   1 5 

FÍSICA 4 1                       1   5 

CIÈNCIES DE LA TERRA             1                 1 

PEDAG. I DID. ESPECIFIQUES 1 1 1                 2     1 5 
PEDAG. APLIC. I PSICOL. 
EDUCACIÓ 3   2               1 1 6 4 1 7 

PSICOLOGIA                   1   2   1   3 

QUÍMICA 1 1 1                         3 

BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S.                               0 

INFERMERIA I FISIOTERÀPIA                   4   5     1 9 

TOTAL 16 13 9 0 3 8 1   2 11 5 16 19 9 4 85 
                 

L'estadística del curs 2011-12 s'ha obert amb la convocatòria de places de 27.10.11 i s'ha tancat amb la convocatòria de 01.09.12     
 



2.3. Activitats realitzades a l'àrea de PAS del Servei de Recursos Humans 2011-12  

 

1. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: Estadística i plantilla a 31/12/2011 
 
 1.1. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI. COSSOS 
GENERALS  
 

SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris  Interins  

A1 Tècnics de gestió 12 1 

A2 Gestió 21  

C1 Administratius  89  

C2 Auxiliars administratius 82 58 

TOTAL 204 59 

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS GENERALS UIB 263 
 

Cossos generals

A1. Tècnics de gestió

A2. Gestió

C1. Administratius

C2. Auxiliars
administratius

 

 
 
 1.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI. COSSOS 
ESPECÍFICS 
 
SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris Interins  

A1 Facultatius de biblioteca 4  
A1 Tècnics superiors en TIC 13  
A1 Tècnics superiors 26 4 
A2 Ajudants de biblioteca 6  
A2 Tècnics mitjans en TIC 12  
A2 Tècnics mitjans 18 4 
C1 Auxiliars de biblioteca 26 3 
C1 Tècnics especialistes en TIC 8 16 
C1 Tècnics especialistes 26 10 
C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 6 16 
C2 Auxiliars 56 24 
E Ajudants de suport d’administració 1  

TOTAL  202 77 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS 279 
 



Cossos específics

A1.

A2.

C1.

C2.

E.

 
 
 
 1.3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. LABORAL (indefinits i 
personal contractat de durada determinada, Capítol I) 
 

GRUP INDEFINITS CONTRACTATS DURADA DET. 
I   
II   
III   

IV.1 4 1 
IV.2 3 4 

TOTAL 7 5 
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 12 

 

Personal laboral

I.

II.

III.

IV.1.

IV.2.

V.2.

 
 
 
2. ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL CURS ACADÈMIC (OCTUBRE-
SETEMBRE) 

 



2.1. Modificacions de catàleg: 
 

• Acord normatiu del dia 16 de desembre de 2011 pel qual s'aproven diverses 
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d’administració i serveis de la UIB. FOU 362 AN-10227. 

 
• Acord normatiu del dia 14 de maig de 2012 pel qual s'aproven diverses modificacions 

del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis 
de la UIB. FOU 365 AN-10274. 

 
2.2. Altres actuacions: 
 

• Resolució del Rectorat del dia 30 de setembre de 2011 per la qual es convoca concurs 
per a la provisió de dos llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el 
personal funcionari d’aquesta universitat. FOU 353 R-9978. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 19 d’octubre de 2011 per la qual es destina en comissió 

de serveis un funcionari de carrera per cobrir un lloc de treball vacant a la plantilla 
d’aquesta universitat. FOU 355 R-10014. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública 

l’adjudicació de les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema 
de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat. FOU 355 R-
10022. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 22 de desembre de 2011 per la qual es destinen en 

comissió de serveis dos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d’aquesta universitat. FOU 358 R-10080. 

 
• Resolució del Rectorat del dia 22 de desembre de 2011 per la qual es destina en 

comissió de serveis una funcionària de carrera per cobrir un lloc de treball vacant a la 
plantilla d’aquesta universitat. FOU 360 R-10157. 

 
 
3. JUBILACIONS DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DEL PAS 
 
 3.1. Personal funcionari 
ESCALA COS SUBGRUP NRE. DE PLACES 
Auxiliars de biblioteca CE C1 1 
Auxiliars administratius CE C2 1 
Total 2 

 
3.2. Personal laboral 

GRUP NRE. DE PLACES 
IV.2 1 
Total 1 
 
4. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA 
 
ESCALA GRUP NRE. DE PLACES 
Auxiliars administratius IV 1 
Total 1 
 



3. Activitat acadèmica 

 

3.1. Estudis i places 

 

3.1.1. Relació d’estudis oficials 

 

1. Estudis de cicle curt (diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica) 

 

Diplomatures: 

Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca) 

Educació Social i Educació Social Online 

Fisioteràpia 

Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca) 

Relacions Laborals (escola adscrita) 

Treball Social 

Turisme 

Escola Universitària de Turisme (Palma) 

Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (escola adscrita) 

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca) 

Mestre, especialitat d’Educació Física 

Mestre, especialitat d’Educació Infantil 

Mestre, especialitat d’Educació Musical 

Mestre, especialitat d’Educació Primària 

Mestre, especialitat de Llengua Estrangera  

Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació 

Musical, Educació Primària i Llengua Estrangera (Centre d’Ensenyament Superior Alberta 

Giménez, escola adscrita) 

 

Enginyeries tècniques: 

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria 

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 

 

Arquitectura Tècnica 

Arquitecte Tècnic 

 

2. Estudis de cicle llarg (llicenciatures i enginyeries) 

 

Llicenciatures: 

Administració i Direcció d’Empreses 

Biologia 

Bioquímica (estudis de segon cicle) 

Comunicació Audiovisual (escola adscrita) 

Dret (Palma, Eivissa i Menorca) 

Economia 

Filologia Anglesa 

Filologia Catalana 

Filologia Hispànica 



Filosofia 

Física 

Geografia 

Història 

Història de l’Art 

Matemàtiques 

Pedagogia 

Periodisme  (escola adscrita) 

Psicologia 

Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma) 

Química 

 

Enginyeries: 

Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle) 

 

* Els estudis esmentats als punts 1 i 2 estan en procés d’extinció.  

 

3. Estudis de Grau 

 

Administració d'Empreses  (Eivissa, Menorca i Palma) 

Biologia  

Bioquímica  

Dret (Eivissa, Menorca i Palma) 

Economia  

Educació Infantil (Eivissa, Menorca, Palma) 

Educació Primària  

Educació Social  

Educació Social (virtual) 

Estudis Anglesos  

Filosofia  

Física  

Fisioteràpia  

Geografia  

Història  

Història de l'Art  

Infermeria (Eivissa , Menorca i Palma) 

Llengua i Literatura Catalanes  

Llengua i Literatura Espanyoles  

Matemàtiques  

Pedagogia  

Psicologia  

Química  

Relacions Laborals 

Treball Social  

Turisme  

Enginyeria d'Edificació  

Enginyeria. d’Electrònica Industrial. i Atomàt. 

Enginyeria. Agroal. i del Medi Rural 

Enginyeria. Informàtica 

Enginyeria. Telemàtica 

 



*Grau d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Periodisme i Comunicació Audiovisual (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, 

escola adscrita). 

*Grau de Turisme (Escola Felipe Moreno i Escola del Consell Insular d’Eivissa i Formentera) 



3.1.2. Oferta d’estudis i de places  
  
CURS 2011-2012 

ENSENYAMENTS NOMBRE DE 
SOL·LICITUDS 

NOMBRE DE 
SOL·LICITUDS 

 
OFERTA DE  

PLACES CONV. JUNY CONV. SETEMBRE ESTUDIS DE GRAU 
 CURS 2011-2012 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA 

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
(PALMA) 

280 336 196 

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
(MENORCA) 

30 23 8 

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
(EIVISSA) 

30 22 19 

BIOLOGIA 100 75 73 

BIOQUÍMICA 50 104  

DRET (PALMA) 220 309 1 

ECONOMIA 140 90 46 

EDUCACIÓ INFANTIL (PALMA) 120 279  

EDUCACIÓ INFANTIL (MENORCA) 35 48  

EDUCACIÓ INFANTIL (EIVISSA) 35 85  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 285 464  

EDUCACIÓ SOCIAL 65 96 1 

EDUCACIÓ SOCIAL EN LÍNIA 55 72  

ENGENYERIA EN INFORMÀTICA 150 87 60 

ENGENYERIA TÈC.  AGRÍCOLA, 
HORTOFRUCTICULTURA I 
JARDINERIA 

50 38 15 

ENGENYERIA TÈC. INDUSTRIAL 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 

60 113 1 

ENGENYERIA TÈC. 
TELECOMUNICACIÓ, TELEMÀTICA 

45 26 17 

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 90 167  

ESTUDIS ANGLESOS 60 114  

FISIOTERÀPIA 65 180  

INFERMERIA (PALMA) 135   

INFERMERIA (MENORCA) 16 36 1 

INFERMERIA (EIVISSA) 20 80  

PEDAGOGIA 75 50 139 

PSICOLOGIA 100 232  

RELACIONS LABORALS 50 95  

TREBALL SOCIAL 120 100 92 

TURISME 140 155 119 

 



3.1.3. Notes de tall
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Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa) 30 5 5 5 N N 5

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca) 30 5 6,39 5,963 5,533 N N

Grau d'Administració d'Empreses (Palma) 280 5 6,41 5,113 5 N 5

Grau de Biologia 100 5 5 5 N N N

Grau de Bioquímica 50 6,936 5 5 N N N

Grau de Dret (Palma) 220 5,06 6,53 5,8 N 5 N

Grau d'Economia 140 5 5 5,35 N N N

Grau d' Educació Infantil (Eivissa) 35 7,284 8,6 5,8 N N N

Grau d'Educació Infantil (Menorca) 35 5,018 7,3 7 5,013 N N

Grau d'Educació Infantil (Palma) 120 6,83 7,09 6,863 5 5 N

Grau d'Educació Social (en línia) 55 5 7,422 6,3 7,633 5 N

Grau d'Educació Primària (Palma) 285 6,1 7,09 6,263 5,267 5 N

Grau d'Educació Social 65 5,846 6,93 6,725 5,2 N N

Grau d'Estudis Anglesos 60 6,27 7,03 5,363 N N 5

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 50
5 6,28 5 N N N

Grau d'Enginyeria  d'Edificació 90 5,812 7,12 6 6,433 5 5

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60
5,726 6,99 5,454 N 5 5

Grau d'Enginyeria Informàtica 150 5 5 5 N N 5

Grau d'Enginyeria Telemàtica 45 5 5 N N N N

Grau de Fisioteràpia 65 7,55 7,874 5,859 7,167 N 6,226

Grau d'Infermeria (Palma) 135 8,285 7,685 6,125 6,467 5 5

Grau d'Infermeria (Eivissa) 20 8 8,024 7,688 N N 6

Grau d'Infermeria (Menorca) 16 7,86 7,72 6,238 5,4 6,56 N

Grau de Pedagogia 75 5 5 5 5,267 5 N

Grau de Psicologia 100 6,59 7,71 5,575 6,133 5 N

Grau de Relacions Laborals 50 5,716 6,74 5,965 6,333 N N

Grau de Treball Social 120 5 5 5 5,4 5 N

Grau de Turisme 140 5 6,73 5 5 5 N

N: No hi ha sol·licituds

● Grau de Dret (Eivissa)

● Grau de Dret (Menorca)

● Grau de Filosofia

● Grau de Física

● Grau de Geografía

● Grau d'Història

(*)La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places (preinscripció), i dependrà de la relació entre l'oferta 

de places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi.

En aquelles titulacions que tenen més demanda que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall.

● Grau de Turisme del Consell Insular  d'Eivissa i Formentera

● Grau de Comunicació Audiovisual (Centre 

d'Ensenyament Superior Alberta Giménez)

● Grau d'Educació Infantil (Centre d'Ensenyament 

Superior Alberta Giménez)

● Grau de Matemàtiques

● Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

● Grau de Llengua i Literatura Catalanes

● Grau d'Història de l'Art

● Grau de Turisme (Escola Universitària de Turisme de Felipe Moreno- 

Palma)

Estudis sense limitació de places

● Grau de Periodisme (Centre d'Ensenyament Superior Alberta 

Giménez)

● Grau de Química

● Grau de Turisme (Escola Universitària de 

● Grau d'Educació Primària (Centre d'Ensenyament 

Superior Alberta Giménez)

OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012
(les notes de tall corresponen a la preinscripció de  juny *)



 

3.2. Estudis de postgrau 

 
Durant l’any acadèmic 2011-12, el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, ha 
estat modificat per l’entrada en vigor del RD 861/2010, de 2 de juliol, 
referent als estudis de màster. D’altra banda, també ha entrat en vigor el 
RD 99/2011, de 28 de gener, que estableix les noves directrius per als 
estudis de doctorat, i que deroga el RD 1393/2007 en matèria de doctorat. 
Tots els màsters oficials i doctorats implantats a la UIB han estat verificats 
pel Consell d’Universitats, i nou doctorats han obtingut la Menció cap a 
l’Excel·lència atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència. Aquests 
doctorats són: Doctorat de Biologia de les Plantes, Doctorat de Ciència i 
Tecnologia Química, Doctorat de Física, Doctorat de Microbiologia 
Ambiental i Biotecnologia, Doctorat de Química Teòrica i Modelització 
Computacional, Doctorat de Neurociències, Doctorat de Nutrició Humana, 
Doctorat d’Economia del Turisme i del Medi Ambient i Doctorat 
d’Enginyeria Electrònica. Això suposa un 32 per cent de doctorats amb 
Menció cap a l’Excel·lència, enfront del 26 per cent de la mitjana de les 
universitats espanyoles. Dos doctorats més, el de Nutrigenòmica i Nutrició 
Personalitzada i el d’Informàtica, varen ser avaluats positivament per a la 
dita Menció cap a l’Excel·lència. 
 
L’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) va ser creada per Acord normatiu 
de 22 de novembre de 2011, a l’empara d’allò que preveu el Reial decret 
99/2011, i és la unitat de la UIB encarregada d’organitzar i gestionar els 
estudis de doctorat que han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència a què es 
fa referència en el paràgraf anterior. 
 
Es va aprovar el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de 
doctorat de la UIB (Acord normatiu de 17 de febrer de 2012), per tal 
d’adaptar-se a l’esmentat Reial decret 99/2011. 
 
El curs 2011-12 a la UIB s’han ofert i impartit 35 màsters universitaris 
oficials regulats pel RD 1393/2010 i la seva modificació, RD 861/2010, 
dels quals 7 són interuniversitaris. D’altra banda, l’oferta d’aquest curs 
d’estudis de doctorat ha constat de 28 programes, també regulats pel RD 
1393/2007 i verificats pel Consell d’Universitats, dels quals 8 són 
interuniversitaris. 
 
Les titulacions ofertes durant aquest curs 2011-12 han estat les següents: 
 
Branca d’Arts i Humanitats 

Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura. 



 

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana.  
Màster Universitari en Filosofia Contemporània.  
Màster Universitari en Gestió Cultural.  
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes. 
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.  
 
Branca de Ciències 

Màster Universitari en Ecologia Marina.  
Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions 
Mediterrànies.  
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química.  
Màster Universitari en Física.  
Màster Universitari en Microbiologia Avançada.  
Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.  
Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial.  
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.  
Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals). 
 
Branca de Ciències de la Salut 

Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l'Atenció 
Sociosanitària.  
Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular.  
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut.  
Màster Universitari en Neurociències. 
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.  
 
Branca de Ciències Socials i Jurídiques 

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció 
Psicològica i Pedagògica.  
Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de 
Gènere. 
Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del 
Coneixement. 
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals.  
Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient.  
Màster Universitari en Educació Inclusiva.  
Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família. 
Màster Universitari en Comptabilitat.  
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme. 
Màster Universitari en Formació del Professorat.  
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa.  
Màster Universitari en Pràctica Jurídica.  



 

Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies 
d’Intervenció. 
 
Branca d’Enginyeria i Arquitectura 

Màster Universitari en Enginyeria Electrònica. 
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació.  
 
Doctorats per la UIB 

 
Branca d’Arts i Humanitats 

Doctorat d’Història 
Doctorat d’Història de l’Art 
Doctorat de Cognició i Evolució Humana 
Doctorat de Filosofia 
Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes 
Doctorat de Llengües i Literatures Modernes 
 
Branca de Ciències 

Doctorat d’Ecologia Marina 
Doctorat de Biologia de les Plantes 
Doctorat de Ciència i Tecnologia Química 
Doctorat de Física 
Doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia 
Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
Doctorat de Química Orgànica Experimental i Industrial 
Doctorat de Química Teòrica i Modelització Computacional 
 
Branca de Ciències de la Salut 

Doctorat de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular 
Doctorat de Ciències Biosociosanitàries 
Doctorat de Neurociències 
Doctorat de Nutrició Humana 
Doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments 
 
Branca de Ciències Socials i Jurídiques 

Doctorat d’Economia, Organització i Gestió (Business Economics) 
Doctorat d’Economia del Turisme i Medi Ambient 
Doctorat d’Educació: Primera Infància, Menors i Família 
Doctorat d’Educació Inclusiva 
Doctorat de Geografia 
Doctorat de Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del 
Coneixement 
 



 

Branca d’Enginyeria i Arquitectura 

Doctorat d’Enginyeria Electrònica 
Doctorat d’Informàtica 
Doctorat de Matemàtiques. 
 
En total, el curs 2011-12 s’han matriculat 2.056 alumnes d’estudis oficials 
de postgrau: 1.347 alumnes de màster, 322 alumnes de doctorat i altres 387 
alumnes de programes de doctorat en extinció regulats pel RD 778/1998, 
els quals poden continuar fins a febrer de 2016 segons les directrius 
aprovades pel Ministeri d’Educació en titulacions amb normativa ja 
derogada.  
 
S’han llegit, durant el curs acadèmic 2011-12, un total de 88 tesis 
doctorals, i a 13 dels nous doctors els han concedit la Menció Europea al 
títol de doctor. 
 
S’ha obert la VII convocatòria de propostes d’estudis de màster: 
a) per al curs 2012-13, s’han presentat dues propostes de màster 
universitari. Són les següents: 
 Màster Universitari en Advocacia  
 Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria. 
Aquestes titulacions estan actualment en procés d'obtenir la verificació del 
Consell d’Universitats i l'autorització de la CAIB.  
b) per al curs 2013-14, s’han presentat 20 noves propostes d’estudis de 
màster que estan actualment en fase de tramitació a la UIB, i que suposen 
en la majoria de casos l’extinció d’algunes de les actuals titulacions de 
màster ja existents. 
 
Respecte a la VI convocatòria d’estudis de màster, oberta el curs anterior: 
 el Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos ja està verificat 
pel Consell d’Universitats i autoritzat per la CAIB, i forma part de l’oferta 
del curs 2012-13. 
 el Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies (màster 
interuniversitari internacional amb les universitats Rovira i Virgili, Pompeu 
Fabra, París 8 Vincennes-Saint Denis i Saint Joseph de Líban), està 
pendent d’autorització de la CAIB per impartir-se el curs 2012-13. 
 
S’ha obert una convocatòria per adaptar els actuals programes de doctorat 
al nou RD 99/2011. S’estan actualment tramitant a la UIB les 22 noves 
propostes d’estudis de doctorat.  
 
En allò que respecta a ajuts per a la mobilitat de professorat de màster, s’ha 
gestionat la convocatòria anual que el Ministeri d’Educació treu 



 

específicament amb aquesta finalitat i que ha permès finançar la docència 
presencial de 10 professors de prestigi reconegut als màsters de la UIB.  
 
S’ha gestionat la presentació de sol·licituds d’ajuts a la convocatòria del 
Ministeri d’Educació per a la mobilitat de professors visitants i d’estudiants 
en programes de doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència, i s’ha obtingut 
el finançament per a 14 professors i 2 alumnes. 
 
També s’han presentat sol·licituds a la convocatòria del Ministeri 
d’Educació de subvencions per a la mobilitat de professors i estudiants per 
facilitar l’obtenció de la Menció Europea amb el títol de doctor, i han 
obtingut un resultat favorable 4 professors i 1 alumne. 
 
S’han obert altres convocatòries a la UIB d’ajuts complementaris per a 
màsters, concretament una d’específica per a la mobilitat del professorat 
dels màsters universitaris de la UIB en la qual s’han atorgat ajuts a 26 
professors, i una convocatòria d’ajuts a la internacionalització dels estudis 
de màster, amb 6 professors visitants seleccionats. 
 
D’altra banda, s’han gestionat, entre altres, les següents convocatòries de 
beques i ajuts per a matrícules d’estudiants de postgrau: la quarta 
convocatòria de beques Santander-Iberoamèrica, la segona de les beques 
Fórmula Santander, finançades pel Banc Santander i la UIB, i els ajuts per 
a la matrícula a màsters oficials per a titulats universitaris en situació legal 
de desocupació dins el programa finançat pel Ministeri d’Educació. La 
Xarxa Vives d’Universitats ha concedit, durant l’any acadèmic 2011-12, 
dues beques de mobilitat d’alumnes dins el programa DRAC-Vives.  
 
L’oferta de títols oficials de postgrau de la UIB es completa amb la de títols 
propis de postgrau, que amb un total de 126 titulacions ofertes el curs 
2011-12 han assolit una matrícula de 2.737 alumnes. Es distribueixen de la 
manera següent: 14 titulacions de màster, 15 d’especialista universitari, 22 
titulacions d’expert universitari i 75 d’altres cursos de postgrau.  
 
Enllaç a la pàgina web: 
http://cep.uib.es/ 



3.3.1. Alumnes de batxillerat i tècnics superiors

Resultats de la prova

Total Dones Total Dones Total Dones

Sols fase general 168 93 166 91 135 81

Sols fase específica
* 301 185 279 146 190 111

Fase general i específica 3.117 1.690 3.110 1.685 2.847 1.618

TOTALS 3.586 1.968 3.555 1.922 2.982** 1.699**

Resultats de la prova

Total Dones Total Dones Total Dones

Sols fase general 99 49 97 48 73 35

Sols fase específica
* 108 61 101 56 83 50

Fase general i específica 675 346 669 343 564 289

TOTALS 882 456 867 447 637** 324**

Convocatòria de setembre de 2012

Aprovats

*
Es consideren aprovats en la fase específica els alumnes que aproven almenys una de les 

matèries.

Matriculats Presentats Aprovats

Convocatòria de juny de 2012

Matriculats Presentats



3.3.2. Proves d'accés per a més grans de 25 i 45 anys

Convocatòria de 2012

Resultats dels més grans de 25 anys

Opció Total Dones Total Dones Total Dones

A - Arts i Humanitats 90 59 78 54 43 32

B - Ciències 32 14 22 10 6 3

C - Ciències de la Salut 220 165 184 134 45 33

D - Ciències Socials i Jurídiques 567 321 462 270 253 135

E - Enginyeria i Arquitectura 49 15 44 15 21 5

Totals 958 574 790 483 368 208

Un alumne pot estar matriculat a més d'una opció.

Resultats dels més grans de 45 anys

Total Dones Total Dones Total Dones

Més grans de 45 anys 55 45 46 38 26 22

Matriculats AprovatsPresentats

Matriculats opció Presentats Aprovats



3.4. Campus Extens 

 

A continuació presentem les dades més significatives relacionades amb Campus Extens: 

el nombre d’assignatures que en formen part i el nombre d’usuaris que l’utilitzen. 

 

Nombre d’assignatures 

1r i 2n Cicle Grau Màster Total 

596 1135 561 2292 

 

Nombre d’usuaris a Campus Extens 

 1r i 2n Cicle Grau Màster Total 

Alumnes 3930 8434 1125 13489 

Professors 584 1017 518 2119 

 

En el nombre total de professors s’ha de tenir en compte que n'hi haurà que tenen 

assignatures en els tres tipus d’estudis. 

Hores de videoconferència 

La utilització de les aules de videoconferència ha estat propera al màxim de la seva 

capacitat, en una línia de demanda creixent. El nombre total d’hores de 

videoconferència del curs 2011-2012 ha estat de 4407,5. A continuació es detallen les 

hores en què s’han utilitzat les aules de videoconferència: 

Hores de curs acadèmic ................................................ 3487,6  

Hores de conferència / Visita ........................................ 83   

Hores de reunió ............................................................ 282   

Hores de postgrau/doctorat/seminari/màster/curs ........ 528,9   

Hores d’exàmens ........................................................... 26   

 

Modalitat Campus Extens Illes 

Durant aquest curs 2011-2012 s’han impartit, a les seus universitàries de Menorca i 

Eivissa i Formentera, els plans d’estudi següents: 

— 4t i 5è curs dels estudis de Dret 

— 1r, 2n i 3r curs dels estudis de Grau de Dret 

— 1r, 2n i 3r curs dels estudis de Grau d’Educació Infantil 

— 1r, 2n i 3r curs dels estudis de Grau d’Administració d'Empreses 

— 1r, 2n i 3r curs dels estudis de Grau d’Infermeria 

 

Cursos de formació oferts des de Campus Extens 

Per tal d’abraçar una oferta formativa àmplia, classifiquem els cursos en quatre tipus 

diferents.  

Cursos amb l’objectiu de conèixer i controlar la plataforma educativa que utilitzem a 

Campus Extens, Moodle. � 18 cursos 

Cursos adreçats al professorat que utilitza la videoconferència per impartir les seves 

classes. � 2 cursos 



Cursos que tenen com objectiu conèixer i aprendre a utilitzar aplicacions per al disseny i 

creació de materials multimèdia. � 5 cursos 

Cursos que tenen una temàtica variada sobre diferents recursos web i la seva aplicació 

educativa. � 7 cursos 

 

 

Evolució del nombre d'assignatures
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Enllaços pàgina web: http://campusextens.uib.es/ 



4. Activitats de Recerca 
 

Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació cal destacar: 

 

— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la 

Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és 

que es varen demanar a la convocatòria anual dos centenars de projectes: 

 

PROJECTES SOL·LICITATS 2011 

Projectes del Pla nacional R+D+I 63 

Projectes FIS i altres 39 

Projectes de la Unió Europea 23 

Accions complementàries del Pla nacional R+D+I 14 

Accions especials del Govern de les Illes Balears 21 

Altres ajuts del Govern de les Illes Balears (Fira de la Ciència) 22 
Altres ajuts del Govern de les Illes Balears Grups de Recerca 

Competitius) 
56 

 

— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant els diferents punts 

inclosos al Programa de foment de la recerca, que aquest any ha destacat per la 

concessió de:  

 

AJUDES A PERSONAL INVESTIGADOR 2011 

Assistència a congressos i seminaris 625 

Estades breus a l’estranger 43 

Estades breus de professors invitats 29 

Ajuts per a l’organització de congressos 20 
 

— Durant l’any 2011 es varen continuar els programes de mobilitat d’investigadors, de 

la manera següent: 

 

RECURSOS HUMANS EN    

RECERCA, I + D Incorporació Actius 
Programa Ramón y Cajal 1 11 

Programa Juan de la Cierva 1 7 

Programa José Castillejo 3 3 

Incorporació de tècnics, cofinançament MEC 4 9 

Incorporació de tècnics, cofinançament CAIB 1 12 

 

— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per 

facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial.  

 

— La pàgina web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2011-2012 15.825 

consultes. Això representa un descens respecte al valor del curs anterior (38.520) 

motivat per la reestructuració del web de la UIB al novembre de 2010. La secció “Ajuts 

a la Recerca” ja no s’inclou dins el web del Servei i era la principal font de les visites. 



Si comptabilitzéssim també les consultes a aquesta secció durant els mesos en que 

encara es va comptabilitzar al curs 2010-2011, el valor total seria de 23.053 visites. 

Encara així representa un descens, motivat potser pel fet de que els visitants ja coneixen 

que no es necessari visitar el web del servei per anar a la secció ”Ajuts a la Recerca”. El 

proper curs ja tindrem dades objectives i clares per comparar, ja que hauran passat dos 

cursos complets sense que la web del servei comprengui la secció “Ajuts a la Recerca”. 

 

Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es 

varen aconseguir nous projectes de recerca i se’n varen mantenir altres d’actius: 

 

PROJECTES CONCEDITS 
Nre. proj. 
concedits € concedits 

Nre. proj. 
vius 

Projectes del Pla nacional R+D+I 35 3.268.061 104 

Projectes FIS i altres 7 1.000.531 37 

Projectes de la Unió Europea 6 1.063.307 15 

Accions complementàries del Pla nacional R+D+I 20 325.600 28 

Accions especials del Govern de les Illes Balears 58 338.621 77 

Ajudes a Grups de Recerca Competitius 34 876.000 34 

Total  161 6.340.169  

 

— L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de 

recerca que han estat comptabilitzats a través del programa GREC: 

 

RESULTATS D'INVESTIGACIÓ 2011 

Llibres 51 

Capítols de llibre 339 

Revistes nacionals 154 

Revistes internacionals  617 

Tesis doctorals 64 

Patents sol·licitades 4 
 



5. Activitats institucionals 

 
Obertura de l’any acadèmic 2011-12 el dia 28 de setembre de 2011 amb la lliçó 
inaugural a càrrec del doctor Pere M. Deyà Serra, catedràtic de Química, amb el 
títol «La Química, una ciència central». 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2011-12 de la Seu de la Universitat a Menorca 
a càrrec del doctor Pere M. Deyà Serra, catedràtic de Química, amb el títol «La 
Química, una ciència central», el dia 7 d’octubre de 2011. 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2011-12 de la Seu de la Universitat a Eivissa i 
Formentera a càrrec del doctor Pere M. Deyà Serra, catedràtic de Química, amb el 
títol «La Química, una ciència central», el dia 10 d’octubre de 2011. 
 
Celebració de la diada del beat Ramon Llull els dies 27 i 28 de novembre de 2011 
amb les activitats següents: 
— Dia 27 de novembre, missa concelebrada presidida pel bisbe de Mallorca, a la 
basílica de Sant Francesc. 
— Dia 28 de novembre, a la sala d’actes del Col·legi Sant Francesc, conferència: 
«Diàleg interreligiós i obertura de l’home vers Déu: dues derivades de caràcter 
transcendental del pensament de Ramon Llull», a càrrec del doctor Joan Andreu 
Alzina. 
 
Cerimònia de graduació de l’any 2011-12 a Palma, el dia 25 de juliol de 2012. 
 
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes. 
 
Assistència, organització i atenció en les activitats següents 

 
Inauguració del FÒRUMQUIM-IB, a l’Aula Magna del ParcBIT, el dia 3 
d’octubre de 2011. 
 
Inauguració de la 6th European Conference on Severe Storms (ECSS) al Museu 
Es Baluard, el dia 3 d’octubre de 2011. 
 
Inauguració del curs 2011-12 de la UOM, a Son Lledó, el dia 3 d’octubre de 2011. 
 
Inauguració del cicle d’activitats de Química 2011 a Sa Nostra, el dia 11 d’octubre 
de 2011. 
 
Assemblea general de la CRUE a Palma, el dia 13 d’octubre de 2011. 
 
Inauguració de les Jornades Averroès a Sa Riera, el dia 17 d’octubre de 2011. 
 
Lliurament dels premis del Concurs UIB - Idea Emprenedora al Rectorat, el dia 21 
d’octubre de 2011. 
 
Inauguració del IV Seminario sobre Seguridad y Defensa: España y el nuevo 
concepto estratégico de la OTAN, a l’Aula de Graus de l’edifici G. M. de 
Jovellanos, el dia 26 d’octubre de 2011. 



 
Inauguració de la European Conference EuroDryng’2011, al Centre de Cultura Sa 
Nostra, el dia 27 d’octubre de 2011. 
 
Presentació de l’Anuari de l’educació a les Illes Balears 2011, a la sala d’actes de 
l’Estudi General Lul·lià, el dia 27 d’octubre de 2011. 
 
Acte de lliurament dels títols del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi 
Ambient i Seguretat i Salut Laboral, a la seu d’ASIMAG a Bilbao, el dia 28 
d’octubre de 2011. 
 
Inauguració del cicle de conferències Ramon Llull i Itàlia, a l’edifici Sa Riera, el 
dia 7 de novembre de 2011. 
 
Inauguració del IV Congrés de Televisió Digital Interactiva, a la sala d’actes de 
l’edifici G. M. de Jovellanos, el dia 17 de novembre de 2011. 
 
Clausura de la V edició del programa de Promotors Tecnològics de les Illes 
Balears i inauguració de la VI edició, a la sala d’actes de Sa Riera, el dia 18 de 
novembre de 2011. 
 
Lliurament dels premis de la Càtedra Sol Meliá, a Son Lledó, el dia 21 de 
novembre de 2011. 
 
Estrena del curtmetratge Ella, realitzat pel LADAT, al Museu Es Baluard, el dia 
22 de novembre de 2011. 
 
Inauguració de FOROTEC 2011, al ParcBIT, el dia 24 de novembre de 2011. 
 
Presentació de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2011, a la sala de 
CaixaFòrum, el dia 24 de novembre de 2011. 
 
Cloenda i lliurament de títols del programa UOM a Formentera del curs 2010-11, 
al Club de Jubilats de Sant Francesc, el dia 1 de desembre de 2011. 
 
Lliurament de premis del III Concurs d’Emprenedors Universitaris RESET, a Son 
Lledó, el dia 9 de desembre de 2011. 
 
Inauguració de La UOM a Eivissa, a la Seu de la Universitat a Eivissa i 
Formentera, el dia 26 de febrer de 2012. 
 
Acte de benvinguda als alumnes del programa ERASMUS, a la sala d’actes de 
Son Lledó, el dia 6 de febrer de 2012. 
 
Inauguració de la exposició Pessoa, al Centre Cultural la Misericòrdia, el dia 6 de 
febrer de 2012. 
 
Inauguració de La UOM a Menorca, a la sala d’actes del Consell de Menorca, el 
dia 8 de febrer de 2012. 
 



Inauguració del cicle La Bona Vida, a la sala d’actes de Sa Riera, el dia 12 de 
febrer de 2012. 
 
Constitució del nou Consell Social de la UIB, a la sala d’actes de Cas Jai, el dia 24 
de febrer de 2012. 
 
Lliurament dels premis de fotografia i videocreació Memorial Miquel Seguí, a la 
sala d’actes de Sa Riera, el dia 8 de març de 2012. 
 
Inauguració de La UOM als Pobles de Mallorca, a la sala d’actes de Sa Riera, el 
dia 27 d’abril de 2012. 
 
Lliurament dels premis de les proves Cangur de Matemàtiques 2012, a la sala 
d’actes de Son Lledó, el dia 25 de maig de 2012. 
 
Homenatge pòstum al senyor Joan Pericàs, membre del Servei de Comunicació, el 
dia 4 de juny de 2012, als jardins de l’edifici Guillem Colom Casasnovas. 
 
Cloenda del cicle La Bona Vida, al Centre de Cultura Sa Nostra, el dia 5 de juny 
de 2012. 
 
Lliurament dels premis de les olimpíades escolars 2011-12, a la sala d’actes de 
Son Lledó, el dia 18 de juny de 2012. 
 
Cloenda de La UOM als Pobles de Mallorca, al pati del Centre Cultural la 
Misericòrdia, el dia 20 de juny de 2012. 
 
Inauguració dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics instal·lats a la UIB, el 
dia 21 de juny de 2012. 
 
Presentació del llibre Destapa’t, de Guillem Pont, al Gran Hotel, el dia 21 de juny 
de 2012. 
 
Assistència a la signatura de convenis i a la inauguració de congressos. 
 
Rectorat 

 
Presentació a París, 06/10/2011, dels pols transfronterers Espanya-França, amb 
l’assistència del secretari general d’Universitats espanyol i el director general 
d’Ensenyament Superior i Inserció Professional de la República de França. 
 
Trobada Tempus DEFI-Averroès amb universitats de França, Espanya i el Sud de 
la Mediterrània per a la inserció laboral dels titulats (Palma). 
 
Presentació del CEI a Madrid, 20/10/2011. 
 
Lliurament dels premis del concurs Idea Emprenedora, segons conveni signat 
entre la UIB i el Ministeri d’Educació, i els premis de la Càtedra Bancaja, 
21/10/2011. 
 



Cerimònia de graduació a Bilbao del Màster en Gestió Integral, organitzat per la 
UIB i l’ASIMAG. 
 
Presentació del senyor Francisco Ayala al Club Última Hora (Teatre Municipal). 
 
Inauguració del II Congrés Català de Filosofia i Treball Social a Sueca (València). 
 
Lliurament del VIII Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer. 
 
Premi Erga Omnes juntament amb el Govern i l’Escola de Relacions Laborals. 
 
Cinquena edició del Premi Món Agrari, 2011, a sa Pobla. 
 
Viatge a Tolosa, 13/01/2012. Internalització del programa e-MTA amb el pol de la 
Universitat de Tolosa. 
 
Viatge a Brussel·les, 26/01/2012. Assistència a la Conferència de Presidents de la 
Conferència de Rectors de la EUA. 
 
Viatge a París, 27/02/2012. Defensa del projecte MIRO, de les universitats de 
Perpinyà, París VI i UIB, davant la comissió internacional. 
 
Presentació del Pacte Social per a l’Educació al Consolat de Mar. 
 
Assistir a la V Trobada d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles a la 
Universitat de Barcelona. 
 
Viatge a Birmingham, 21/03/2012. Conferència Internacional de la EUA en 
representació de la presidenta de la CRUE. 
 
Assistir a la Trobada Hispano-Algeriana a Alacant, 23/04/2012. Presentació del 
sistema universitari espanyol. 
 
Audiència amb el president Bauzà, 09/05/2012. 
 
Junta general d’accionistes d’Universia a Múrcia, 04/05/2012. 
 
Curs a El Escorial sobre finançament de les universitats: «El sistema universitario 
español, un sistema eficiente». 
 
Impartició de la conferència «Las alianzas docentes» a la Universitat Internacional 
Menéndez y Pelayo. 
 
Conferència «Innovació Telefònica» a la CAEB, 18/05/2012. 
 
La Rectora és vicepresidenta segona de la Conferència de Rectors Espanyols 
(CRUE). 
 
La Rectora continua com a membre del Consell Rector del CSIC. 
 



6. Activitats economicoadministratives 

  

6.1. Aspectes de caràcter general 

 

1. El pressupost de la UIB per a 2012 es va veure afectat per la reducció de les 
transferències de la comunitat autònoma (nominativa corrent i d’inversió) per un import 
de 3.091.193 euros, disminució que representa un 5,4% respecte a l’exercici anterior.  
 
És important destacar que des de 2009 aquestes transferències s’han reduït un 17,3%, 
cosa que ha incidit de forma directa en la davallada de partides de despeses, sobretot 
dels capítols 2, 4 i 6. S’ha procurat, fins ara, aplicar la mínima retallada al capítol 1, de 
personal, atès que és el moment de la implantació del quart curs de l’adaptació a l’espai 
europeu d’educació superior. 
 
En definitiva, la crisi econòmica incideix greument en la nostra institució, i com a 
conseqüència, és una de les més mal finançades del panorama universitari espanyol, tant 
si es mira segons el percentatge del PIB destinat a educació superior com si es mira 
segons la transferència per estudiant. 
 
2. Aquest escenari de recessió ens obliga a cercar recursos fora, en convocatòries 
específiques de projectes de recerca i d’altres convocatòries de caire mes institucional.  
 
Així, podem destacar que la Universitat ha obtingut el segell de Campus d’Excel·lència 
Internacional amb el projecte e-MTA: Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, 
que ha suposat la concessió d’una subvenció de 580.000 euros del programa 
d’enfortiment i 1.700.000 euros per al seu desenvolupament.  
 
3. La UIB va obtenir l’autorització del Govern balear per a l’operació d’endeutament 
per un import de 5 milions d’euros, corresponents al projecte presentat a la convocatòria 
del programa INNOCAMPUS, després de superar la primera fase del programa Campus 
d’Excel·lència de l’any 2010. 
 
D’aquest projecte es destinaran 200.000 euros al manteniment i creació de noves patents 
i llicències i 4.800.000 euros a la construcció del Centre d’Estudis de Postgrau. 
Actualment està en fase d’elaboració el projecte bàsic i d’execució i direcció d’obra per 
a la construcció d’aquest edifici. 
 
4. Una qüestió no pressupostària però que afecta greument la tresoreria de la UIB és 
l’elevat deute que manté la comunitat autònoma. Tenim pendent d’ingressar 
aproximadament el que correspon a unes cinc mensualitats de la transferència 
nominativa corrent. Aquest fet posa en greu perill la gestió diària i el compliment dels 
compromisos amb treballadors i proveïdors. 
 
5. En aquest context, la Universitat està fent un gran esforç i per això s’han dut a terme 
tot un seguit de mesures d’estalvi que han de permetre el manteniment de l’equilibri 
pressupostari i el compliment de les funcions essencials de la Universitat: la docència i 
la recerca i la innovació. D’entre les mesures d’estalvi realitzades, podem destacar les 
següents: 

 



5.1. Les que afecten al capítol de personal: s’han adoptat tot un seguit de mesures 
relacionades amb la gestió del personal d’administració i serveis (PAS). 

— Cessament del PAS amb nomenament d’interí conjuntural i no substitució de 
baixes per malaltia, puntes de feina, etc. 
— Suspensió del pagament d’hores extraordinàries, de gratificacions i de 
productivitats. 
— Desdotació i, per tant, amortització de les places corresponents a jubilacions. 
— Concentració dels períodes de vacances en el mes d’agost. 

 
Per altra part, s’ha dut a terme una revisió i reducció de les partides del Pla de 
formació i de l’acció social del personal de la Universitat. 
 
Finalment, cal apuntar que les mesures proposades al pressupost 2012 en relació amb 
la gestió del personal docent i investigador (PDI) tindran el seu reflex el curs 2012-13 
(ajustament de plantilles segons el balanç en hores entre la capacitat docent i l'activitat 
docent assignada; creació de noves figures de professorat associat; eliminació d’un 
dels quatre seminaris que els professors del campus UIB fan en cada seu en el marc 
del projecte Campus Extens illes, etc.). 
 
5.2. Com a mesura de racionalització organitzativa, s’ha dut a terme la supressió i/o 
reorganització de determinats serveis (Oficina de Convergència i Harmonització 
europea (OCIHE), Oficina de Cooperació, Oficina de Gestió Ambiental i 
Sostenibilitat), la redefinició d’altres com per exemple el SEQUA, el Servei de 
Prevenció i Edicions UIB entre d’altres. 
 
5.3. S’ha continuat adoptat mesures d’estalvi en consums i subministraments corrents 
i en els contractes de serveis permanents (neteja, jardineria, manteniment, etc.) 
derivats del tancament d’edificis en períodes de vacances. 
 
5.4. També dins el capítol de despeses corrents destaca la retallada en les despeses de 
representació, protocol, publicitat en premsa i viatges institucionals, i la supressió del 
bus circular, etc. 
 
5.5. També s’ha aplicat reducció de les assignacions als departaments i facultats, així 
com a les partides assignades als instituts universitaris. 
 
5.6. Pel que fa al capítol d’inversions, s’hi han pogut aplicar poques retallades, atès 
que les partides d’inversió ja havien quedat reduïdes amb el pressupost 2011; les 
partides pressupostades únicament permeten assumir petites intervencions d’obra i de 
manteniment d’emergència. 

 
6. La Universitat ha participat en l’equipament de l’edifici de Comandància de la Seu 
d’Eivissa, concretament de biblioteca, videoconferència i xarxa de comunicacions. 
 
7. Davant la impossibilitat de dur a terme l’execució de la inversió, s’ha rescindit el 
conveni entre el Govern balear i la Universitat pel finançament de l’edifici 
interdepartamental II, destinat als estudis de Ciències de la Salut, atès que està pendent 
l’aprovació de la modificació del Pla especial del campus universitari o l’aprovació de 
la requalificació puntual de la parcel·la on està projectat. Tot i així, la comunitat 



autònoma manté el compromís de finançar aquesta construcció una vegada 
s’aconsegueixi la qualificació urbanística adequada. 
 
8. S’ha continuat duent a terme les accions programades de millora de la xarxa de 
comunicacions de la Universitat, que compten amb el 50% de finançament amb fons 
FEDER, d’acord amb el conveni de col·laboració entre el MICINN, el Govern de les 
Illes Balears i la UIB. 
 
9. S’ha començat a treballar en el procés d’implantació del model de comptabilitat 
analítica per a universitats públiques que proposa el Ministeri d’Educació. Aquest 
model permetrà conèixer el cost real de les diferents activitats de les universitats en 
relació amb el finançament. S’ha realitzat el document de personalització del model a la 
UIB i s’han començat a dur a terme les primeres accions de cara a mecanitzar-lo a 
través de l’aplicació CanoaNet. 



6.3. Pla de formació 

 

Memòria global del Pla de Formació de la UIB. Any 2011  
 

 
Formació 

PAS i PDI 

Formació específica PDI 

 

Indicadors RH ICE CE SSIGT TOTAL 

TOTAL 

GLOBAL 

1. Accions formatives 

planificades 79 10 30 1 41 120 

2. Accions formatives no 

planificades 15 0 4 0 4 19 

3. Accions formatives anul·lades 

 9 0 2 0 2 11 

4. Total accions formatives 

realitzades 85 10 32 1 43 128 

5. Total hores dels cursos 

 1.067 98 193 10 301 1.368 

6. Places ofertes 

 1.874 289 493 6 788 2.662 

7. Places cobertes (admesos) 

 1.771 256 300 6 562 2.333 

8. Percentatge de places cobertes 

/ places ofertes 94,50 88,58 60,85 100 83,14 88,82 

9. Certificats d'aprofitament 

 804 0 177 0 177 981 

10. Certificats d'assistència 

 568 186 91 2 279 847 

11. Renúncies/Baixes 

 399 70 32 4 106 505 

12. Cost  

 51.826,56 7.260 0 0 7.260 59.086,56 

13. Inversió per alumne 

 29,26 28,36 0,00 0,00 28,36 28,81 

14. Grau mitjà de satisfacció 

(valors del 0 al 4) mitjana valor 

curs i valor professor 3,13 3,11 3,20   3,15 3,14 

 

Notes explicatives: 

13. Inversió per alumne: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'alumnes. 

14. El grau mitjà de satisfacció de l’alumne és la valoració global sobre el continguts dels cursos i la 

valoració global del professorat que ha impartit el curs. 
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7. Activitats en l’àmbit de la internacionalització i de la mobilitat universitària 
 
Continuant amb el propòsit d’enfortir el grau d’internacionalitat de la UIB i d’augmentar la 
seva projecció internacional, durant el curs 2011-12 s’han dut a terme diverses accions 
enfocades tant a consolidar els programes de mobilitat d’estudiants existents com a iniciar-ne 
de nous, al mateix temps que s’han posat en marxa les corresponents convocatòries de 
mobilitat per a professors i personal d’administració i serveis. Més enllà de la promoció i 
gestió de la mobilitat, s’han impulsat les relacions de col·laboració i cooperació 
interuniversitària, la participació en xarxes i consorcis, i en projectes europeus de cooperació 
educativa per tal de seguir augmentant la presència internacional de la UIB. 
 
1. Mobilitat d’estudiants, de personal docent i investigador i personal d’administració i 
serveis 
 
Respecte als programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUS-Estudis el 
que presenta el màxim nombre d’intercanvis. El curs 2011-12, s’han signat a la UIB un total 
de 248 acords bilaterals ERASMUS, que han generat una oferta potencial a l’alumnat de 
1.612 places per realitzar estudis en l’àmbit europeu. L’acció ERASMUS per a estudis està 
finançada per la Comissió Europea, l’OAPEE, la UIB i el Ministeri d’Educació, entre d’altres.  
 
Durant el curs 2011-12, 206 alumnes de la UIB, amb un total de 1.432,5 mesos d’estada, han 
realitzat un intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi ha hagut més 
estudiants acollits a programes de mobilitat han estat: Turisme, Estudis Anglesos, Economia, 
Administració i Direcció d’Empreses, Educació Primària, Psicologia, Pedagogia i Dret. Els 
països de destinació més freqüentats dels estudiants de la UIB durant aquest curs acadèmic 
són, en primer lloc, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit i Àustria. Pel que fa als alumnes 
provinents d’altres universitats que ha acollit la UIB en aquest programa, la UIB ha rebut 129 
estudiants europeus, majoritàriament als estudis de Filologia Hispànica, Turisme i 
Administració i Direcció d’Empreses. Quant als països d’origen dels alumnes rebuts, 
s’observa que els estudiants provenen principalment d’Itàlia, d’Alemanya i de França. 
 
En l’acció ERASMUS-Pràctiques, gestionada per la CAEB en consorci amb la UIB i el 
DOIP, entre d’altres, hi han participat 9 alumnes de la UIB, i 1 alumna d’una altra universitat 
europea ha fet una estada a la UIB.  
 
D’altra banda, durant el curs 2011-12 la UIB ha participat per quart any consecutiu com a 
membre soci en el programa ERASMUS Mundus Acció 2 - Averroès. Cal recordar que la 
Xarxa Averroès és un consorci format per 11 universitats de països del Magrib i 9 universitats 
europees que gaudeixen del finançament de la Comissió Europea per dur a terme un programa 
d’intercanvi d’estudiants, de personal docent i investigador i de personal d’administració i 
serveis. La UIB ha rebut durant aquest curs 14 estudiants, 1 membre del PDI i 1 membre del 
PAS del Magrib. Al mateix temps, la UIB ha enviat 2 alumnes i 1 membre del PDI cap a 
aquestes universitats magribines.  
 
A més, durant el curs 2011-12 s’ha posat en marxa, en el marc del programa ERASMUS 
Mundus Acció 2, el programa EUROWEB, en el qual la UIB està participant també com a 
membre soci. Es tracta d’una xarxa integrada per 8 universitats de països de l’oest dels 
Balcans i per 9 universitats europees, i amb la particularitat que és només per a alumnat de les 
titulacions d’enginyeries informàtiques. La UIB ha rebut el primer alumne de doctorat per a 
una estada de 30 mesos.  
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Els estudiants de la UIB tenen també l’oportunitat d’anar a estudiar a universitats que són fora 
de l’àmbit del programa ERASMUS. Els convenis d’intercanvi d’estudiants provinents dels 
acords bilaterals de col·laboració entre universitats i també la pertinença a xarxes 
universitàries com CINDA i ISEP permeten enviar i rebre estudiants d’Amèrica Llatina, els 
Estats Units, Canadà, la Xina, la Federació Russa i d’altres països d’arreu del món. Durant 
aquest curs, 14 estudiants de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquestes 
convocatòries, mentre que la UIB ha rebut un total de 50 estudiants.  
 
Els estudiants de la UIB que participen en algun dels programes esmentats anteriorment 
disposen de beques i ajuts complementaris convocats, conjuntament amb la UIB, per 
institucions i empreses; entre d’altres, la Fundació Bancaja, el Banc de Santander, els 
ajuntaments de Palma, Calvià, Manacor, Inca i Alcúdia.  
 
Durant el curs 2011-12 s’ha posat en marxa el programa Becas Iberoamérica, Estudiantes de 
Grado, Santander Universidades, finançat pel Banc de Santander, per a mobilitats d’un 
semestre amb universitats del Brasil. Tres alumnes de la UIB han gaudit d’aquesta beca, dos a 
la Universitat Federal de Minas Gerais i un a la Universitat de São Paulo. La UIB ha rebut 
dins aquest programa tres alumnes de les següents universitats brasileres: dos de la 
Universitat Federal de Goiàs i un de la Universitat de São Paulo. 
 
Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis a la UIB a través de 
la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a demanda 
d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha enviat 1 alumna visitant i n’ha 
rebut 6; ha rebut 84 alumnes en el programa per a l’alumnat d’universitats de la Federació 
Russa; 9 en el programa amb el College of the Holly Cross (EUA); 21 en el programa d’estiu 
amb les universitats de Loyola i d’Arcadia (EUA); i 32 en el programa per a l’alumnat del 
Council on International Educational Exchange - CIEE (EUA), 22 dels quals en el període 
d’estiu.  
 
A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2011-12 la UIB ha rebut 
6 alumnes de doctorat i màster per realitzar una estada de recerca tutelada per fer la tesi 
doctoral o bé per cursar algunes assignatures dels programes oficials de màster de la UIB.  
 
A banda de la mobilitat internacional, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació 
gestiona i promou el programa de mobilitat SICUE i el seu programa de beques Sèneca, 
programa que té any rere any una acceptació creixent entre els alumnes de la UIB. El curs 
2011-12, 100 alumnes de la UIB s’han acollit a aquest programa, i s’han rebut 41 alumnes 
procedents d’altres universitats de l’Estat.  
 
La forta implicació de la UIB en el procés de creació de l’espai europeu d’educació superior i 
la subsegüent adaptació dels estudis a les noves directrius, han fet del tot necessari el foment 
de la participació del professorat i del personal d’administració en programes de mobilitat que 
els permetin conèixer altres experiències. Així, durant el curs 2011-12, 2 professors i 2 
membres del PAS han gaudit d’un ajut per a un desplaçament de l’acció ERAMUS per a 
Formació, i 30 professors, per a l’acció ERASMUS per a Docència. 
 
També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració a universitats fora 
de l’àmbit europeu, amb el programa propi d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis, 
al qual s’han acollit 12 professors de la UIB i del qual s’han rebut 6 professors i 1 membre del 
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personal d’administració d’altres universitats.  
 
2. Cooperació interuniversitària internacional 
 
L’estratègia d’internacionalització de la UIB té en compte com a línia de treball 
imprescindible la consolidació de les relacions de col·laboració amb altres universitats i 
l’impuls de noves relacions. Les noves relacions s’inicien habitualment amb la firma de 
convenis marc bilaterals de col·laboració. Durant el curs 2011-12 s’han firmat 13 nous acords 
marc, 5 amb universitats iberoamericanes, 1 amb universitats d’Amèrica del Nord, 5 amb 
universitats europees i 2 amb universitats africanes.  
 
En l’àmbit de la cooperació interuniversitària, els programes de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) tenen una llarga tradició entre el 
professorat de la UIB. En la convocatòria de 2011, a la UIB li han concedit 4 projectes del 
PCI-Iberoamèrica, 1 del PCI-Mediterrani i 1 del PCI-Àfrica Subsahariana. 
 
D’altra banda, la UIB ha realitzat i rebut diverses visites de delegacions i representants 
d’universitats d’arreu del món per establir i desenvolupar projectes de cooperació 
interuniversitària. 
 
En el marc del programa Averroès, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació ha 
organitzat el seminari Averroès Possibilités et Approches Alternatives des Études Supérieures 
de Tourisme, amb l’objectiu de compartir i posar en comú l’experiència i els coneixements en 
l’àmbit de la formació superior en Turisme, en el qual han participant representants 
d’universitats d’Algèria, Marroc, França i Itàlia, a més de professorat de la UIB.  
 
3. Promoció de la internacionalització 

 
Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB pretenen arribar 
als diferents col·lectius de la UIB. Pel que respecta al col·lectiu d’estudiants, el programa 
Estudia Assignatures en Anglès ha ofert 44 assignatures aquest curs. D’aquestes, 41 formaven 
part dels estudis de Filologia Anglesa i s’han ofert com a matèries de lliure configuració a la 
resta d’alumnat de la UIB; i 3 són resultat de la convocatòria específica en el marc d’aquest 
programa. Un total de 44 alumnes s’han matriculat en alguna d’aquestes assignatures.  
 
En el marc de la Convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats i 
escoles per a l’any 2011-12, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació ha finançat 
iniciatives de: la Facultat d’Economia i Empresa per a la implementació del Recorregut en 
Anglès en els estudis del grau d’Economia i d’Administració i Empreses, i per fomentar la 
mobilitat dels estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa; la Facultat de Turisme, per 
donar notorietat a les experiències dels alumnes que han fet un programa de mobilitat 
mitjançant un vídeo; l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia, per organitzar un programa de 
Formació Intensiva ERASMUS. 
 
4. Programes de cooperació educativa internacional 
 
Des del Vicerectorat s’ha impulsat un any més la participació de la institució en les 
convocatòries de programes i projectes de cooperació educativa internacional finançats per la 
UE. Alguns d’aquests programes són: TEMPUS, ERASMUS Mundus en les seves tres 
accions, Alfa, Edulink, EU-USA Atlantis, EU-Canadà, i els programes intensius (IP). Amb 
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l’objectiu de donar a conèixer aquests programes a la comunitat universitària, el Vicerectorat 
ha creat una nova secció web, UIB Punt EU  (http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/), on es troba 
informació de les diferents convocatòries i la llista dels projectes en els quals es troba la UIB.  
 
La UIB participa en qualitat de membre soci en tres programes finançats per la UE, que es 
detallen a continuació. Al llarg del curs 2011-12 el professorat i personal d’administració de 
la UIB encarregat de desenvolupar els projectes ha assistit i participat activament en les 
reunions de treball exposant els resultats dels estudis realitzats. D’altra banda, a la UIB s’han 
organitzat tres seminaris formatius el mesos d’octubre, març i juny, dos del programa DEFI i 
un del programa EVARECH.  
 

• TEMPUS: DEFI – Averroès: Déveloper l’Employabilité dans les Filières 

d’Ingénierie. Coordinat per la Universitat de Montpeller II.  
• TEMPUS: EVARECH: Entrepreneuriat et Valorisation de la Recherche. Coordinat 

per la Universitat de Granada.  
• EM Acció 3: JISER-MED: Joint Innovation & Synergies in Education and Research – 

Mediterranean Region. Coordinat per la Universitat de Barcelona.  
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5. ESTADÍSTIQUES DELS PROGRAMES DE MOBILITAT 
 
A. ALUMNAT 
 
1) Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2008-12 
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Alumnat participant en els programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-
Pràctiques

0

50

100

150

200

250

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Curs

N
o

m
br

e 
d'

al
um

n
es

Enviats

Rebuts

 
 
 

Alumnat participant en el programa SICUE
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  Enviats Rebuts Total 
2008-2009 295 230 525 
2009-2010 292 262 554 
2010-2011 335 276 611 
2011-2012 337 294 631 

 Enviats Rebuts Total 
2008-2009 144 143 287 
2009-2010 149 147 296 
2010-2011 189 115 304 
2011-2012 215 130 345 

  Enviats Rebuts Total 

2008-2009 95 32 127 
2009-2010 98 32 130 

2010-2011 95 42 137 

2011-2012 100 41 141 
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2) Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2011-12  
 
2.1. Programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-Pràctiques 
 
2.1.1. Alumnat que envia la UIB  
 
Països de destinació dels estudiants de la 
UIB 
 

País Homes Dones Total 
Alemanya 21 33 54 
Àustria 7 10 17 
Bèlgica 4 2 6 
Bulgària 1 1 2 
Dinamarca 4 1 5 
Eslovàquia 3 1 4 
Finlàndia 0 1 1 
França 4 15 19 
Grècia 0 2 2 
Holanda 3 10 13 
Irlanda 0 2 2 
Itàlia 10 33 43 
Lituània 1 0 1 
Polònia 1 2 3 
Portugal 0 2 2 
Regne Unit 9 12 21 
Romania 1 1 2 
Suècia 5 8 13 
Turquia 1 4 5 
TOTAL 75 140 215  

2.1.2. Alumnat que rep la UIB  
 
Països d’origen dels alumnes rebuts  

País Homes Dones Total 
Alemanya 7 25 32 
Àustria 0 4 4 
Bulgària 1 4 5 
Eslovàquia 1 6 7 
Eslovènia 0 1 1 
França 3 14 17 
Holanda 0 4 4 
Itàlia 10 18 29 
Lituània 0 1 1 
Polònia 3 10 13 
Portugal 1 1 2 
Regne Unit 0 5 5 
Romania 0 6 6 
Suècia 2 0 2 
Suïssa 0 1 2 
Turquia 0 1 1 
TOTAL 28 102 130 

 
2.1.3. Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre 

 
 Enviam  Rebem  
Centre Homes Dones Total Homes Dones Total 
Facultat d’Educació 7 36 43  10 10 
Facultat de Psicologia 1 10 11 1 7 8 
Facultat de Dret 5 4 9 5 6 11 
Facultat de Filosofia i Lletres 9 35 44 6 34 41 
Facultat d’Economia i Empresa 25 22 47 10 10 19 
Facultat de Ciències 2 3 5 2 8 10 
Facultat de Turisme  11 22 33 2 24 26 
Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia  3 3   0 

Escola Politècnica Superior 13 2 15 2 2 4 
Escola Universitària de Turisme 
Felipe Moreno       0 

Escola de Turisme del Consell 
Insular d’Eivissa 

1 3 4  0 0 

Escola d’Hoteleria de les Illes 
Balears (Direcció Hotelera 
Internacional) 

1  1  2 2 

TOTAL 75 140 215 28 102 130 
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2.2. Altres programes d’intercanvi i mobilitat internacionals 
 
2.2.1. Alumnat que envia la UIB 
 
Distribució dels alumnes per universitat de destinació i programa 
 

País i universitat Programa Total 
Alemanya: 
— Hochschule Regensburg 

Alumnat visitant 1 

Argentina:  
— Universitat Nacional de Cuyo  
— Universitat Nacional de La Plata  

Convenis bilaterals 3 

Àustria:  
— Universitat Karl-Franzen de Graz 

ISEP 1 

Brasil: 
— Universitat Federal de Minas Gerais 
— Universitat de São Paulo 

Beques Iberoamèrica. 
Santander Universitats 

3 

Canadà:  
— Centennial College 

Convenis bilaterals 1 

EUA: 
— Universitat Estatal de Califòrnia a Northridge 
— Universitat Miami, Ohio 

 
ISEP 
Convenis bilaterals 

4 

Marroc:  
— Universitat Cadi Ayyad de Marràqueix 
— Universitat Mohammed V-Agdal de Rabat 

Averroès 2 

Mèxic: 
— Universitat de Colima  

Convenis bilaterals 2 

República Dominicana:  
— Universitat Dominicana O&M 

Convenis bilaterals 1  

Rússia: 
— Universitat Estatal de Gestió 

Convenis bilaterals 1  

Tunísia: 
— Universitat del 7 de Novembre a Cartago 

Averroès 1 

Xina: 
— Universitat de Jinan 

 
Convenis bilaterals 
 

2 

Total  22 
 
2.2.2. Alumnat que rep la UIB 
 
Distribució dels alumnes per universitat d’origen i programa 
 

País i universitat Programa Total 
Algèria: 
—  Universitat Badji Mokhtar d’Annaba 

Averroès 1 

Alemanya: 
—  AMA Lippstadt  

Convenis bilaterals 2 

Argentina:  
—  Universitat de Paraná  
—  Universitat del Litoral 
—  Universitat Nacional de Quilmes  

Convenis bilaterals  
CINDA 

8 

Àustria: 
—  FH Wien Studiengange der WKO  
—  Universitat Tècnica de Viena 
 

Alumnat visitant 
Visitant de postgrau 

2 

Brasil: 
—  Universitat Federal de Goiàs 

Beques Iberoamèrica. 
Santander Universitats 

9 
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—  Universitat de São Paulo 
—  Universitat Federal de Bahia 
—  Universitat do Cruceiro do Sul 
—  Universitat de Feevale 

Visitant de postgrau 
Convenis bilaterals  
CINDA 

Canadà:  
—  Centennial College 

Convenis bilaterals 1  

Colòmbia: 
— Universitat de Los Andes 

CINDA 4 

Estònia: 
—  Universitat de Tartu 

Visitant de postgrau 1 

EUA:  
—Universitat Estatal de San Diego 
— Universitat de Vermont 
— Universitat de Kentucky 

ISEP 3 

França: 
—  Universitat de Provença 

Alumnat visitant 1 

Holanda: 
—  Fontys University of Applied Sciences 

Alumnat visitant 1 

Itàlia:  
—  Universitat de Gènova 

CINDA 2 

Marroc:  
—  Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan 
—  Universitat Mohammed V-Agdal de Rabat 
— Universitat Mohammed V-Souissi de Rabat  

Averroès 11 

Mèxic: 
—  Universitat Autònoma de Querétaro 
—  Universitat del Golf de Mèxic 
—  Universitat de Colima 
—  Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia 
—  Universitat de Guanajuato  
—  Universitat Autònoma Metropolitana 

Alumnat visitant 
Convenis bilaterals 
CINDA 

12 

Perú:  
—  Pontifícia Universitat Catòlica de Perú 

CINDA 6 

Rússia: 
—  Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles  
—  Universitat Estatal de Gestió 

Convenis bilaterals 11 

Tailàndia: 
—  Universitat Chulalongkom 

Visitant de postgrau 1 

Tunísia: 
—  Universitat de Cartago 
—  Universitat de Susa 

Averroès 2 

Xile: 
—  Universitat de Tarapacá 

CINDA 1 

Xina:  
—  Universitat de Jinan 

Convenis bilaterals   5 

Total  82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

2.3. Programa SICUE-Sèneca 
 

2.3.1 Alumnat que envia la UIB 
  

Distribució dels alumnes per universitat de destinació 
 
Universitat Total 
Universitat d’Alcalà   1 
Universitat Autònoma de Barcelona 5 
Universitat Autònoma de Madrid 7 
Universitat de Barcelona 27 
Universitat de Cadis 1 
Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 1 
Universitat Complutense de Madrid 10 
Universitat de Cantàbria 1 
Universitat de Còrdova 1 
Universitat de Deusto 1 
Universitat de Girona 1 
Universitat de Granada 10 
Universitat de La Laguna (Illes Canàries) 2 
Universitat de Múrcia 2 
Universitat d’Oviedo 2 
Universitat Politècnica de Catalunya 1 
Universitat Rey Juan Carlos 1 
Universitat Rovira i Virgili 2 
Universitat de Sevilla 3 
Universitat de Salamanca 14 
Universitat de Santiago  3 
Universitat de València 2 
Universitat de Vigo 2 
TOTAL 100 

 

2.3.2 Alumnat que rep la UIB  
 

Distribució dels alumnes per universitat d’origen 
 

Universitat Total 
EHU, Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de Sant Sebastià (Guipúscoa) 1 
Universitat Autònoma de Barcelona 2 
Universitat Autònoma de Madrid 2 
Universitat Complutense de Madrid 4 
Universitat de Barcelona 2 
Universitat de Burgos 3 
Universitat de Deusto 1 
Universitat de Girona 4 
Universitat de Granada 5 
Universitat de Múrcia 4 
Universitat Pública de Navarra 2 
Universitat Rey Juan Carlos 1 
Universitat Rovira i Virgili 4 
Universitat de Sevilla 2 
Universitat de València - Estudi General  4 
TOTAL 41 
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2.3.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre i beques Sèneca obtingudes 
 
 Rebem Enviam 

Centre Homes Dones Total 
Total 
amb 
Sèneca 

Homes Dones Total 
Total 
amb 
Sèneca 

Facultat d’Educació 5 14 19 10  13 13 5 
Facultat de Psicologia  7 7 2 5 16 21 6 
Facultat de Dret 1 1 2 2 2 5 7 1 
Facultat de Filosofia i Lletres 2 5 7 4 13 22 35 7 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 

 1 1  3 7 10 1 

Facultat de Ciències 2 2 4  3 3 6 1 
Facultat de Turisme         
Escola Universitària d’Infermeria 
i Fisioteràpia 

     1   

Escola Politècnica Superior 1  1  3 4 7 1 
Total 11 30 41 18 29 71 100 21 

 
 
B. PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS  
 
Distribució del PDI i PAS enviat i rebut per país de destinació i origen i per programa  
 

País de destinació Programa Enviat Rebut Total 
Àustria ERASMUS-Docència 1 — 1 

Alemanya 
ERASMUS-Docència 
ERASMUS-Formació (PDI) 

7 — 7 

Argentina 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

— 1 1 

Bèlgica ERASMUS-Formació (PDI) 1 — 1 
Dinamarca ERASMUS-Docència 1 — 1 
Eslovàquia ERASMUS-Docència 2  2 

Estats Units 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

— 1 1 

França 

ERASMUS-Docència 
ERASMUS-Formació (PAS) 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

 
4 
 

2 6 

Índia 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

— 1 1 

Irlanda ERASMUS-Docència 1 — 1 
Itàlia ERASMUS-Docència 8 — 8 

Malta 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

2 — 2 

Marroc 
Averroès (PAS) 
Averroès (PDI) 

— 
— 

2 2 

Mèxic 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 
Convocatòria Vicerectorat (PAS)  

— 3 3 

Polònia ERASMUS-Docència 5 — 5 

Portugal 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

1 — 1 

Puerto Rico Ajuts relacionats amb convenis 1 — 1 
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(PDI) 
Regne Unit ERASMUS-Docència 1 — 1 

Rússia 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

1 — 1 

Suècia ERASMUS-Docència 1 — 1 
Turquia ERASMUS-Formació (PAS) 1 — 1 
Tunísia Averrois (PDI) 1 — 1 

Xina 
Ajuts relacionats amb convenis 
(PDI) 

1 
 

— 
1 

TOTAL 40 10 50 
 
 
C. PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL  
 
Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) 
 
Programa AECID 
 

Departament 
 

Tipus de projecte 
 

Universitats contrapart 
 

PCI-Iberoamèrica Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l'Educació 

A1/035996/11 Universitat Nacional de la 
Patagònia Austral 
(Argentina) 

PCI-Iberoamèrica Ciències de la Terra A1/037107/11 Universitat de Cuenca 
(Equador); Universitat 
Nacional del Sud (Argentina) 

PCI-Iberoamèrica Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 

A1/037910/11 Universitat Nacional de La 
Plata (Argentina) 

PCI-Iberoamèrica Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 

A2/037538/11 Universitat d’Orient i 
Universitat de l’Havana 
(Cuba) 

PCI-Àfrica 
Subsahariana 

Biologia AP/043827/11 Universitat Jean Piaget (Cap 
Verd) 

PCI-Mediterrani Dret Públic A1/037587/11 Universitat Mohammed V-
Soussi (Marroc) 

 



8. Activitats del Vicerectorat de Política Científica i Innovació 
 

A més de les dades passades per la FUEIB, dependent del Vicerectorat de Política 

Científica i Innovació, s’han dut a terme les activitats següents: 

 

— Participació al programa Tempus Jiser-Med sobre ocupabilitat, qualitat i mobilitat 

d’estudiants, amb reunions a Barcelona, Jordània i Tànger. 

— Participació al programa Tempus EVARECH (Avaluació de la Recerca) sobre la 

transferència del coneixement i creació d’empreses de base tecnològica, amb 

reunions a Granada, Tetuan i Estocolm. Dins aquest programa s’han impartit dos 

cursets organitzats per la FUEIB, un sobre la valorització dels resultats de la recerca, 

i un altre sobre la creació d’empreses de base tecnològica. 

— Participació en el consorci Téthys, amb una reunió a Marsella sobre les activitats del 

grup. 

— Participació en el programa CINDA, amb una reunió a Madrid d’universitats 

espanyoles i iberoamericanes sobre activitats de recerca i innovació.  

— Presentació de les activitats de transferència de la UIB en un seminari organitzat per 

les cambres de comerç de les Illes Balears. 

— Participació a la reunió SET Plan Energy Education and Training Initiative de 

l’Associació Europea d’Universitats (EUA) a Delft, Holanda.  

— Participació a la reunió de la xarxa RETI d’universitats insulars a Madeira. 

— Participació a les reunions de les comissions mixtes UIB-CSIC dels instituts de 

recerca IFISC i IMEDEA. 

— Participació a les reunions dels patronats de les fundacions FUEIB i IBIT. 

— Organització i participació a les reunions de la comissió mixta UIB-Sa Nostra. 

— Participació a la Corunya a la reunió sobre la nova llei de la ciència. 

— Participació a les reunions del consell d’administració d’UNIVALUE del grup 

d’universitats G9, per a la valorització i transferència de patents i tecnologies. 

— Participació en la reunió de la Xarxa Vives a Castelló. 

— Participació a les reunions entre l’empresa Agbar, la Universitat de Girona i la UIB 

per promoure activitats sobre la petjada hídrica i del carboni, en el campus 

d’excel·lència. 

— Participació a les reunions per a la creació del campus d’excel·lència i del PRES 

Pirineus-Mediterrània. 

— Participació en la creació dels laboratoris de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) i de 

Química Analítica Ambiental (LQA
2
). 

 



9. Activitats de projecció cultural 

 

9.1. Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials 

 
Es poden destacar els següents esdeveniments generals que afecten totes les corals de la 
UIB: 
 
• Concert de Nadal: el tradicional concert de Nadal de la UIB celebrat a l’Auditòrium 

de Palma, en el qual la Coral Universitat de les Illes Balears va estar acompanyada pel 
grup Cap pela, el qual també va oferir una actuació individual. El concert en general 
va ser un gran èxit. 

• I Encontre de les corals de la UIB: a l’Auditòrium de Sa Màniga, a Cala Millor, s’ha 
celebrat un cap de setmana d’encontre musical i de convivència amb totes les corals 
adultes de la UIB en què s’organitzaren diverses activitats musicals que es clausuraren 
amb un concert conjunt de totes on es mostrà el treball realitzat durant la trobada. El 
resultat ha estat molt positiu des del punt de vista musical com humà. 

• Concert Passió segons Sant Joan de J. S. Bach: l’Obra Social “la Caixa” va 
organitzar el concert participatiu a l’Auditòrium de Palma en què s’interpretà l’obra 
esmentada, en el qual la Coral Universitat de les Illes Balears va fer de cor d’escenari 
(principal), amb l’Orquestra Barroca Catalana, i dues corals filials (Orfeó Universitat 
de les Illes Balears i Cor de Mestres Cantaires de la UIB) han estat alguns dels cors 
participatius. És la primera vegada que es duu a terme el projecte participatiu amb 
aquesta obra a Palma, per al qual l’Obra Social ha confiat en la Coral UIB. 

 

En particular la Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) ha interpretat la Novena 

simfonia de L. v. Beethoven en dues ocasions. Una, en col·laboració amb el 
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, acompanyant la seva orquestra 
simfònica, al Castell de Bellver; i una altra, continuant la seva vessant solidària, en el 
concert benèfic a favor de Projecte Home, amb l’Orquestra Simfònica de Balears, a la 
Seu. Ambdós concerts han estat un èxit de públic.  
 
Per una altra banda, en la faceta prioritària de formació dels cantaires per a enriquir el 
conjunt vocal de la CUIB —conjuntament amb la Fundació Coll Bardolet a 
Valldemossa i per a la celebració del centenari del naixement del pintor Coll Bardolet, 
cantaire d’honor de la Coral— s’ha organitzat un concert de veus solistes de la Coral, 
emmarcat dins les activitats del Taller de cant, com a mostra del treball individual 
d’alguns cantaires, en el qual quedà palès l’alt rendiment que proporcionen les classes 
de cant individuals que ofereix la Coral. 
 
El grup vocal, filial de la Cuib, Poema Harmònic va oferir  a la Seu la primera audició 
de la Missa de Pau Villalonga (primer mestre de capella de la Catedral de Mallorca). 
 
• Concerts celebrats per les corals de la UIB: 26 
• Actes acadèmics: 2 
• Núm. d’assaigs: 360 
� CUIB: 100 i Orfeó UIB: 80 
� Altres corals (5 cors): 40 cadascuna 

• Núm. de cantaires: 446 
� Adults: 246 
� Juvenils: 40 



� Infantils: 160 
 



9.2. Universitat Oberta per a Majors 

 

La UOM a Mallorca 

Diplomes de la UOM (campus universitari): del 3 d’octubre de 2011 al 18 de juliol de 
2012 
— El Diploma Sènior consta de tres cursos, primer i segon de 160 hores, i tercer de 180 

hores, amb un total de 500 hores lectives. 
o Primer curs: 88 alumnes; 54 dones i 34 homes. 
o Segon curs: 53 alumnes; 27 dones i 26 homes. 
o Tercer curs: 58 alumnes; 35 dones i 23 homes. 

TOTAL Diploma Sènior: 199 alumnes; 116 dones (58%) i 83 homes (42%). 
 

— Els diplomes d’especialització de la UOM: són diplomes de 100 hores de durada, de 
temàtiques diverses. 
o Diploma d’Especialització en Salut i Qualitat de Vida: 41 alumnes; 31 dones i 10 

homes. 
o Diploma d’Especialització en Història de l’Art: 125 alumnes; 87 dones i 38 

homes. 
TOTAL diplomes d’especialització: 166 alumnes; 118 dones (71%) i 48 homes (29%). 

 
SUBTOTAL DE TOTS ELS DIPLOMES: 365 alumnes + 121 alumnes de seminaris. 
TOTAL: 486 alumnes. 
 
IV Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans 

Es va dur a terme del 4 al 10 de setembre de 2011 al campus universitari. 
El nombre d’alumnes participants a la IV Universitat Internacional d’Estiu per a 
Persones Grans va ser de 53 alumnes, amb edats compreses entre 52 i 82 anys. 
La procedència dels alumnes és molt variada, els alumnes que hi participaren fan a la 
seva universitat d’origen els programes universitaris per a persones grans del seu país, i 
provenen de les universitats següents: 
— Universitat Autònoma de Madrid (Espanya). 
— Universitat Complutense de Madrid (Espanya). 
— Universitat d’Uppsala (Suècia). 
— Universitat de Berg a Wuppertal (Alemanya). 
— Universitat de Bremen (Alemanya). 
— Universitat Carlos III - Colmenarejo - Madrid (Espanya). 
— Universitat de Lancaster (Anglaterra). 
— Universitat de les Illes Balears (Espanya). 
— Universitat de Londres (Anglaterra). 
— Universitat de Sheffield (Anglaterra). 
— Universitat de Strathclyde - Glasgow (Escòcia). 
— Universitat del País Basc (Espanya). 
— Universitat Tècnica de Dortmund (Alemanya). 
 
La UOM als Pobles de Mallorca: del 25 d’abril al 5 de juny de 2012 

És un cicle de 5 conferències que es realitzen en diferents pobles de Mallorca, aquest 
curs acadèmic el programa s’ha dut a terme en 21 municipis, amb la incorporació de 3 
municipis nous (Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar i Selva). 
L’assistència màxima al programa ha estat: 
— Alcúdia, 56 assistents. 



— Andratx, 24 assistents. 
— Binissalem, 18 assistents. 
— Capdepera, 42 assistents (22 a Capdepera i 20 a Cala Rajada). 
— Felanitx, 51 assistents. 
— Inca, 17 assistents. 
— Lloret de Vistalegre: 21 assistents. 
— Marratxí, 28 assistents. 
— Muro, 66 assistents. 
— Petra, 49 assistents. 
— Pollença, 63 assistents. 
— Porreres, 18 assistents. 
— Puigpunyent, 28 assistents. 
— Sa Pobla, 24 assistents. 
— Sant Joan, 50 assistents. 
— Sant Llorenç des Cardassar, 43 assistents. 
— Santa Margalida, 70 assistents (39 a Santa Margalida, 10 a Can Picafort i 21 a Son 

Serra de Marina). 
— Santa Maria del Camí, 42 assistents. 
— Selva, 155 assistents (50 a Selva, 70 a Caimari, 20 a Biniamar i 15 a Moscari). 
— Sineu, 24 assistents. 
— Son Servera, 46 assistents. 
 
TOTAL La UOM als Pobles de Mallorca: 935 assistents 
 
La UOM a Menorca 

Certificat Sènior de la UOM a Menorca (Alaior, Maó i Ciutadella): del 8 de febrer al 
27 de juny de 2012. 
És un títol propi de la UIB de 50 hores de durada en cada una d’aquestes localitats. 
— Hi han participat un total de 112 alumnes, dels quals 36 han assistit a les activitats a 

Maó, 37 a Alaior i 39 a Ciutadella. 
— El 19% d’assistents han estat homes (21 homes) i el 81% han estat dones (91 dones). 
 
La UOM a Eivissa  

Certificat Sènior de la UOM a Eivissa: del 26 de gener al 28 de juny de 2012. 
És un títol propi de la UIB de 50 hores de durada que es duu a terme a la Seu 
Universitària d’Eivissa i Formentera. 
Hi han participat un total de 39 alumnes; 33 dones (85%) i 6 homes (15%). 
 
 
La UOM als Pobles d’Eivissa: del 25 d’abril al 30 de maig de 2012 

Programa de 15 hores en diferents municipis d’Eivissa, amb la participació de quatre 
pobles. Els pobles participants han estat: 
— Sant Antoni de Portmany, 16 alumnes. 
— Santa Eulària des Riu, 27 alumnes. 
— Sant Josep de sa Talaia, 25 alumnes. 
— Sant Joan de Labritja, 35 alumnes (aquest municipi només fa un cicle de 3 

conferències) 
Hi han participat un total de 103 alumnes, dels quals 82 han estat dones (80%) i 21 han 
estat homes (20%) 
 



TOTAL: 142 alumnes, 115 dones (81%) i 27 homes (19%) 
 
La UOM a Formentera: del 13 de maig al 4 de novembre de 2011. 

Cicle de 6 conferències que es fan durant l’any. 
Participació màxima de 25 alumnes per conferència.  
A data d’avui hi ha un programa iniciat i s’han realitzat tres conferències i en manquen 
encara tres més per acabar el programa (a partir de setembre es faran la resta de 
conferències). 
 



10. Campus universitari e infraestructures 

 

10.1. Activitats del Vicerectorat d’Estudiants  
 

Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les 

olimpíades i els concursos educatius. 

 

Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les 

beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 

 

Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa», per a la 

convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 

 

Coparticipació amb les beques Santander CRUE CEPYME (pràctiques en empreses).  

 

Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB. 

 

Programa de ràdio “Anda Ya” de los 40 principales amb la Cadena SER. 

 

Taller de música electrònica amb la Cadena SER.  

 

 

 



10.2. Activitats del Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient 

 

Les restriccions pressupostàries en matèria d’inversions han marcat novament les línies 

d’actuació del Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient. En aquest sentit s’ha 

continuat amb els programes d’actualització, millores i reutilització de diversos espais; 

s’han condicionat 15 aules, 4 laboratoris i 6 despatxos i s’han realitzat diverses 

actuacions en soterranis, façanes i biblioteques de diferents edificis. A més a més el 

Servei de Manteniment ha portat a terme 8.333 actuacions entre preventives i 

correctives. 

 

D’altra banda, s’ha posat en marxa un nou edifici, cedit pel Consell Insular d’Eivissa, 

que permetrà, juntament amb l’actual edifici del carrer Bes, cobrir les necessitats 

d’espai de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera. A l’edifici hi ha 10 aules, 5 amb  

equips de videoconferència, una amb equipament informàtic i una aula clínica per als 

estudis d’Infermeria, així com despatxos per al professorat i els serveis administratius i 

2 sales d’actes. 

 

En relació a obres majors, s’ha adjudicat el concurs del projecte de l’obra del nou edifici 

per al Centre d’Estudis de Postgrau, finançat mitjançant el Programa Innocampus 2010, 

que té prevista la seva posada en marxa el febrer de l’any 2014. Es tracta d’un edifici de 

3.000 m
2 

i disposarà de 14 aules, 7 laboratoris, 2 sales de becaris, despatxos, sales de 

reunions i magatzems. 

 

Finalment i en l’àmbit del medi ambient, cal destacar la creació del grup tècnic de 

treball per a la implantació de l’Agenda 21 UIB, en el marc del qual ja s’han fet 

campanyes de sensibilització tendents a promoure el consum responsable de 

subministraments com ara energia, aigua, paper i residus en general, així com el foment 

de la mobilitat sostenible. 

 



11. Serveis a la comunitat universitària 

 

11.1. Seveis generals 

 

11.1.1. Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) 

 

L’any acadèmic 2011-12 es va definir un nou procediment per demanar projectes de 

tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). El Consell de Direcció determina la 

cartera de projectes que ha de desenvolupar el CTI atenent les sol·licituds rebudes 

electrònicament i l’alineació d’aquestes amb els objectius estratègics i tàctics de la UIB. 

 

Respecte a la gestió de processos i serveis TI, s’està implantant una metodologia de feina 

basada en les recomanacions de l’estàndard ITIL: millora en l'atenció als usuaris, optimització 

de recursos, avaluació de la satisfacció, establiment de mecanismes de comunicació interns i 

externs, definició de nivells de resolució d'incidències i del procés de millora contínua.  

 

Pel que fa a l’Administració electrònica, s'han afegit nous tràmits, i s'ha potenciat els que 

impliquen els col·lectius d'alumnat i de PDI, i la relació entre ells. Cal destacar la sol·licitud, 

selecció i assignació de places d'alumne col·laborador, la petició d'informes de l'alumnat al 

PDI, les peticions de certificats... 

 

Actuacions realitzades per posar en producció nous serveis i millorar els actuals: 

 

Infraestructures 

• S'ha posat en producció la nova plataforma de servei de correu electrònic institucional i 

entorn col·laboratiu UIBmail. 

• S'ha completat la migració dels serveis TIC virtualitzats i de les bases de dades corporatives 

a la nova infraestructura de sistemes basada en components estàndard.  

• Migració dels servidors virtualitzats (DHCP, RADIUS, SYSLOG, Netsight, Cacti, etc.) per 

a la monitorització i el servei a la pròpia xarxa de comunicacions a la nova infraestructura de 

servidors de la Universitat. 

• S'ha ampliat la infraestructura d'escriptori virtual, amb la finalitat de cobrir el desplegament 

actual de totes les aules d'informàtica existents. 

• S'ha posat en producció la nova arquitectura d'alta disponibilitat per a la plataforma 

UIBdigital. 

• S'ha posat en producció una infraestructura d'allotjament web per a facultats, escoles, 

departaments i grups de recerca. 

• S'està treballant, juntament amb els investigadors, en el disseny i selecció d'un nou sistema 

de clúster de càlcul científic, amb vista a executar el projecte i posar-lo a disposició dels 

usuaris durant el pròxim any. 

• Realització i resolució del concurs públic per a noves barreres de seguretat, perimetral i 

interna, de la xarxa de dades de R+D+I de la Universitat de les Illes Balears. 

• Actualització de l’electrònica de xarxa d’accés cablejada dels edificis del campus: Anselm 

Turmeda, Mateu Orfila i Rotger, dels Serveis Cientificotècnics i dels instituts universitaris 

de recerca i Guillem Colom Casasnovas. 

• Implantació del nou servei de copisteria virtual per a la millora de l’actual servei 

d’impressió a les copisteries del campus en dues aules Linux i Mac OSX del campus. 

• Millora de la connexió amb la xarxa SARA de serveis telemàtics a les administracions 

públiques. 

• Millora de la xarxa de comunicacions troncal de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 



 

Programari d’aplicacions 
• S'ha posat en marxa el sistema d'autoregistre a UIBdigital, per poder fer la preinscripció i 

matrícula telemàticament. 

• Els alumnes de màster que inicien estudis el curs 2011-12 en alguns màsters han pogut fer la 

matrícula telemàticament. 

• S'ha adaptat la preinscripció de grau per incorporar les vies previstes als articles 56 i 57. 

• S'han sincronitzat automàticament les dades acadèmiques dels alumnes de batxillerat i cicles 

formatius de les Illes Balears. 

• S'han adaptat, com cada any, els programes a les noves normatives (decret de preus i ordre 

EDU/2098/2011 que regula les beques). 

• S'ha desenvolupat una aplicació totalment nova per poder introduir tots els horaris del curs 

2011-12. 

• S'ha fet una experiència pilot amb un centre per generar automàticament els horaris. 

• S'han enviat tots els fitxers d'estadístiques del MEC adaptats a les noves disposicions del 

SIIU. 

• S'ha adaptat l'aplicació de proves d'accés a la Universitat per poder matricular els alumnes 

de FP. 

• S'ha posat a l'abast dels serveis administratius una nova eina per oferir suport administratiu 

telemàtic als alumnes. 

• S'ha fet una experiència pilot a la Facultat d'Educació per assignar els grups de matrícula per 

mitjana d'expedient. 

• S'ha millorat la gestió informàtica dels expedients de postgrau per gestionar correctament els 

postgraus segons els diferents reials decrets. 

• S'ha millorat el programari de les lectores de marques òptiques per a la correcció d'exàmens 

de selectivitat. 

 

Esdeveniments: http://www.cti.uib.es/Servei/Esdeveniments 

Ponències i articles: http://www.cti.uib.es/Servei/Miscellania/Ponencies 

Formació: http://www.cti.uib.es/Servei/Formacio/ 

Indicadors: http://www.cti.uib.es/Servei/Indicadors/ 

Projectes TIC:  

http://governti.uib.cat/digitalAssets/196/196914_Cartera_projectes_TIC_2012.pdf 

 

 



11.1.2. Edicions UIB 

 

Edicions UIB, al llarg d'aquest curs 2011-12, i en el marc de la seva finalitat 

institucional, que és la producció, la gestió, la difusió i la promoció de les edicions 

generades per la institució universitària, ha publicat els llibres i ha participat en les 

diverses accions, tant de promoció institucional com de les obres editades, que a 

continuació es detallen:  

 

Assistència a fires nacionals i internacionals 

Fira de Madrid 

Fira de Puerto Rico 

Fira del Llibre de Palma i Setmana del Llibre en Català 

Fira de Frankfurt 

Fira de Guadalajara (Mèxic) 

Liber 

 

Presentacions  

S’han fet quatre presentacions de llibres 

 

Edició de revistes  

Educació i Història, 17 

Revista de Psicología del Deporte, 20.2 

Revista Educació i Cultura, 22 

Educació i Història, 18 

Revista de Psicología del Deporte, 21.1 

Revista Taula. Quaderns de Pensament, 43 

Territoris, 8 

 

Edició de revistes electròniques 

Insularis Geographia 
Enginy 
Revista de Psicología del Deporte 

 

Edició de llibres  

De fronteras a provincias 
Bartomeu Forteza. Obra assagística i narrativa 
Un impuls a l’anàlisi econòmica del turisme 
La inspecció tècnica d’edificis 
Übungsgrammatik deutsch für den tourismus 1 
Training deutsch im tourismus 
Análisis unifactorial de la variancia con SPSS y R para la comparación de dos medias 
Diccionari de la traducció catalana 
Procedimientos estadísticos con SPSS y R 
Creación y gestión de proyectos editoriales en el siglo XXI 
El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 
Pasado, presente y futuro de la cultura popular: espacios y contextos 
Retos para la gestión turística de destinos urbanos culturales 
Nuevas líneas de investigación en el estudio diacrónico de la lengua española 
Els subjectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Carme Riera 



Análisis dinámico de la sostenibilidad turística en España desde una perspectiva 
regional 
Buenas prácticas con TIC para el EEES. Experiencias docentes 
Lecciones de derecho procesal penal 
Prácticas de las asignaturas de Economía y Organización Industrial 
Microcontroladors i microprocessadors 
El dibujo en expresión gráfica. 60 h 
El dibujo en expresión gráfica. 90 h 
Complementos de óptica. De Fermat a Fresnel 
Reading transcultural cities 
Destapa’t 
Análisis de datos en los diseños con efectos aleatorios 
 

Import de les vendes dels llibres 

L’import total de les vendes és de 53.785,97 euros 



11.1.3. Servei d’Activitats Culturals 

 

Activitats culturals i formatives del SAC 2011-12 
 

Activitat Ass. Activitat Ass. 

UNIVERSITAT D'ESTIU UIB 2011 622 Òpera Oberta 65 
Les plataformes de creació de 
coneixement: noves perspectives 

390 
Recorreguts Musicals 

146 

XV Universitat d'Estudis de Gènere: 
15 anys de feminisme a les aules 

100 DIVULGACIÓ 
 

XII Universitat d'Estiu d'Eivissa i 
Formentera 

85 
Segona Setmana de la Cultura 
Portuguesa 

113 

Universitat d'Estiu de Prada 
(Mallorca) 

47 
La nostra Ciència de cada Dia 

152 

CULTURA A LA UNIVERSITAT 
2011-12 

 
Figures Bíbliques 

185 

ARTS I ESPECTACLES  Literatura i Temptació 120 
Dinamització del campus: música i 
dansa 

510 Menorca 158 

XIV Festival de Poesia de la 
Mediterrània 

 Eivissa 117 

Teatre 415 FORMACIÓ 1.439 
Exposicions 312 PARTICIPACIÓ: concursos 22 
Cinemacampus 472 LA BONA VIDA 112 
Cinema i Actualitat 924   
Cinema d'Autor a l'Augusta 

1510 TOTAL 
8.016 

 
 
 

   
 
 
 



11.1.4. Servei d’Afers Generals (SAG) 

 

• Compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) a la UIB 

Durant aquest any acadèmic, la responsable de seguretat ha supervisat la signatura de 

dos acords de confidencialitat per regular l'acces a dades de caràcter personal necessari 

per a la prestació del servei de manteniment de diversos aplicacions informàtiques. 

La responsable de seguretat ha atès consultes sobre diversos aspectes relacionats amb 

el compliment de la LOPD i ha proporcionat les llegendes o clàusules informatives i/o 

de consentiment que els serveis i unitats administratives han d’incorporar als diversos 

formularis que fan servir per a la recollida de dades personals.  

Ha atès l’exercici dels drets de cancel·lació i oposició prevists a la LOPD i ha 

contestat, per delegació de la Gerent, les sol·licituds de cessió de dades de tercers que 

s’hagin presentat. Ha elaborat informes sobre propostes de convenis i contractes, pel 

que fa a aspectes de la LOPD, a petició de la Secretaria General.  

El 16 de febrer quedà revisat l’esborrany del document de seguretat pel comitè de 

seguretat, que hi donà el vistiplau, pendent de l’actualització d’aspectes tècnics i de la 

reestructuració d’aspectes formals, prèvia a l’aprovació, si escau, de l’òrgan 

competent.  

No ha registrat cap incidència de seguretat de les dades de caràcter personal durant 

aquest any acadèmic.  

El 24 d’abril va impartir, en el marc del Pla de formació, la meitat del curs Protecció 

de dades de caràcter personal. Legislació vigent. Visió general i aplicació a la UIB. 

 

• Adequació de la UIB a la Llei 11/2007, de 22 de juny (LAE) 

Aquest projecte continua dins l’eix estratègic 2. Atenció a l’usuari i accessibilitat del 

Pla d’actuació de la Gerència 2012-2014 però, durant aquest any acadèmic les tasques 

s’han realitzat dins la convocatòria de projectes TIC del vicerectorat de Tecnologies de 

la Informació per a 2012. 

La cap del SAG va sol·licitar 11 projectes TIC, dels quals 5 no han estat planificats pel 

Consell de Direcció, dos estan pendents de disponibilitat i 4 han estat planificats. Dels 

planificats, la cap del SAG ha estat designada responsable funcional de dos: el 

ProjecteTIC 2012 ADEPRC02 «Implementar a UIBdigital les dues fases pendents del 

procediment alumnes col·laboradors». i el ProjecteTIC 2012 COLMAI03 «Creació 

d’un sistema de personalització a UIBdigital que permeti escollir de quines llistes de 

distribució es volen rebre correus electrònics». 

Els responsables funcional i tècnic varen iniciar el ProjecteTIC 2012 ADEPRC02 el 

14 de febrer. S’ha posat en marxa la tercera fase (informe final) per a la convocatòria 

2011-2012, per a aquelles places que encara no tenen l’informe final, i el projecte 

complet s’implementarà per a la convocatòria 2012-2013. 

Els responsables funcional i tècnic varen iniciar el ProjecteTIC 2012 COLMAI03 el 

22 de febrer. Es podrà posar en marxa, en proves, en tenir el vistiplau de la vicerectora 

de Projecció Universitària, que resta pendent de les observacions del Consell de 

Direcció. 

 

• Altres 

S’ha activat la pàgina web del Servei d’Afers Generals a http://sag.uib.cat/ 

 

Compliment de la LOPD (estadístiques que s’actualitzaran durant el mes de 

setembre) 

Consultes ateses: 40 



Llegendes informatives: 27 (grau de compliment total: 74,6%) 

Serveis i unitats afectats: 16 

Drets ARCO exercits: 2 

Sol·licituds de cessió de dades: 11 

Convenis i contractes informats: 5 

Incidències: 0 

 
 



11.1.5. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) 

 

La missió del SEQUA és contribuir a facilitar el camí de la institució universitària cap a 

l’excel·lència i, de forma específica, la millora contínua de la docència i la seva plena 

adaptació a l’EEES, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la 

formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients. 

 

Volem ser una unitat capdavantera amb una clara vocació de servei que treballa per 

satisfer plenament les necessitats i expectatives actuals i futures dels seus grups 

d’interès. Aspiram a ser un model de referència en el si de la institució i a tenir una 

presència significativa en els àmbits autonòmic i estatal. 

 

Per complir la seva missió, el SEQUA ha desenvolupat les activitats següents: 

— Suport a la docència i a l’adaptació a l’EEES (disseny, implantació, avaluació, 

seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials de grau i postgrau) 

• Introducció dels plans d’estudis al programa d’oficialització de títols del Ministeri 

• Assessorament als consells d’estudis 

— Manteniment i suport al Sistema de Garantia Intern de Qualitat dels títols de la UIB 

• Elaboració de l’informe d’avaluació i seguiment dels títols de la UIB previ a 

l’aprovació per la CQUIB 

• S’han elaborat els informes anuals de seguiment i avaluació de totes les 

titulacions de grau i màsters oficials 

• Auditories web 

— Suport a la Gerència en matèria de qualitat 

— Participació en fòrums i associacions 

— Elaboració periòdica d’estadístiques de seguiment dels títols oficials 

— Elaboració a demanda d’estadístiques i indicadors 

• Avaluació de la tasca docent del professorat (vegeu la taula adjunta) 

o Satisfacció dels alumnes de grau i màster amb la tasca docent del seu 

professorat 

o Autoinforme del professorat 

— Avaluació periòdica de la satisfacció i detecció de necessitats dels grups d’interès 

(vegeu la taula adjunta) 

• Grau 

o Perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés 

o Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu 

o Satisfacció i detecció de necessitats dels professors pel que fa al seu programa 

formatiu 

o Satisfacció i detecció de necessitats del PAS 

o Abandonament dels estudis 

• Postgrau 

o Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu 

o Satisfacció dels professors amb el seu programa formatiu 

o Satisfacció i detecció de necessitats del PAS 

o Inserció laboral i satisfacció dels titulats 

• Títols propis 

o Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu 

• Avaluació del Pla de formació (del PAS i PDI) 

o Opinió dels alumnes 

o Avaluació de transferències 



o Autoinforme del professorat  

 

Recollida d’informació i elaboració d’informes  

 

Avaluació de la tasca docent 

del professorat de la UIB 

19.678 enquestes a alumnes de grau 

2.312 enquestes a alumnes de diplomatures, 

llicenciatures i enginyeries tècniques 

2.208 enquestes a alumnes de màster 

 

Satisfacció dels alumnes 

amb el seu programa 

formatiu 

2.778 alumnes de grau enquestats de 35 graus 

346 alumnes de postgrau enquestats de 33 màsters 

oficials 

Satisfacció dels alumnes de 

títols propis amb el seu 

programa formatiu 

307 alumnes de 14 títols propis. La resta de títols 

propis encara està en procés 

Identificació i anàlisi de les 

causes d’abandonament 

Estudi de les causes d’abandonament de 201 alumnes 

de grau 

Avaluació de necessitats i 

de satisfacció del 

professorat de grau 

370 professors de grau enquestats 

L’enquesta a professors de màster està en procés 

Avaluació de necessitats i 

de satisfacció del PAS que 

dóna suport als graus 

85 de 142 PAS que tenen contacte amb l’alumnat  

 

  

Informe d’inserció laboral i 

de satisfacció amb la 

formació rebuda dels titulats 

de màsters oficials 

241 alumnes 

 

 

 

Enllaç a la pàgina web: http://sequa.uib.es/ 

 



11.1.6. Servei de Comunicació 

 

El Servei de Comunicació de la UIB assumeix tasques diverses i transversals, encara 

que les funcions principals són gestionar part de la informació interna i especialment la 

comunicació externa, la que s’adreça als mitjans de comunicació. Els tècnics del Servei 

atenen les peticions dels membres de la comunitat universitària per a la difusió 

d’informació, esdeveniments, convocatòries de mitjans, suport en l’organització 

d’actes... Així mateix, el Servei atén les peticions que diàriament arriben de mitjans de 

comunicació de totes les Illes Balears, nacionals o internacionals, que s’interessen pels 

diferents aspectes relacionats amb la Universitat, o per l’anàlisi i la valoració que fan els 

experts de la UIB entorn de l’actualitat econòmica i social de les Illes Balears.   

 

L’any acadèmic 2011-12 el Servei de Comunicació ha dut a terme 1.234 accions de 

comunicació, entre notes de premsa, rodes informatives, reportatges, arxius fotogràfics, 

dossiers de premsa per a mitjans de comunicació i per a la web, actes institucionals amb 

presència de mitjans de comunicació… El Servei ha gestionat un mínim de 64 (gener) i 

un màxim de 140  (novembre) accions mensuals, les quals tenen un impacte important 

en els mitjans de comunicació, és a dir, es tradueixen en la presència de la UIB en algun 

mitjà, escrit o audiovisual, de les Illes Balears i també, encara que en menor mesura, 

nacional. Només en premsa escrita (únicament podem comptabilitzar aquests impactes i 

no els audiovisuals) hem tingut presència en mitjans 1.467 vegades.   

 

Al llarg d’aquest curs acadèmic hem posat en marxa la gestió d’un conte de Twitter 

institucional, amb una mitjana de 3 o 4 piulades diàries. Des del 7 de maig, en què 

férem la primera entrada a la xarxa social, la UIB té 534 amics que ens segueixen.  

 

D’altra banda, hem continuat la gestió de la pàgina web de divulgació de la recerca 

(http://canal.uib.cat/), que compta amb 129 notícies o reportatges que expliquen la 

recerca, els premis, els projectes o les publicacions que fan els investigadors de la UIB. 

Aquestes notícies han tingut 296 impactes en mitjans escrits. 

 

Juntament amb el Servei de Recursos Audiovisuals, tancàrem el 2011 el projecte amb 

RTV Mallorca de divulgació de reportatges de recerca de petit format, amb la 

col·laboració del Govern balear i del Consell Social. En total n’elaboràrem una trentena, 

que s’han pogut difondre a través de RTV Mallorca i també de Canal UIB. Enguany 

estam duent a terme un nou projecte amb el nom de La Universitat respon, a través d’un 

conveni entre universitats de tot l’Estat que suposa la resposta d’investigadors a 

preguntes normalment simples però d’interès general. La UIB de moment en fa 10, que 

juntament amb les que realitzen les altres universitats, s’emetran per Canal UIB 

(http://canal.uib.cat/). 

 

Des del Servei de Comunicació mantenim també el portal del projecte Campus 

d’Excel·lència Internacional (www.e-mta.eu), que compartim amb la Universitat de 

Girona, i que s’actualitza cada setmana amb notícies dels àmbits del turisme, l’aigua i la 

sostenibilitat ambiental. Relacionades amb aquests àmbits, hem fet 151 notícies entre 

gener i juny, en català, castellà i anglès. Amb el Campus d’Excel·lència som a tres 

xarxes socials: Twitter, Facebook i Youtube. Així mateix gestionam la web del projecte 

Pres-Pirineu Mediterrani (www.prespm.eu). Entre els mesos de gener a juny s’hi han 

inclòs 39 notícies en català, castellà i anglès. 

 



11.1.7. Servei d’Informació 

 

En l’eix del disseny de sistemes d’informació prèvia a la matrícula, s’ha continuat 

treballant en l’execució d’un programa específic d’activitats per informar els estudiants 

potencials sobre els nous estudis de grau i el procés de matrícula i per facilitar-los 

l’elecció dels estudis universitaris i la formalització de la matrícula: 

— Jornades Vine a la Universitat 2012 per a alumnes de segon de batxillerat i de CFGS 

de Mallorca, els dies 9 i 16 de març, amb la participació d’uns 4.200 futurs 

estudiants. 

— Jornades Vine a  la Universitat 2012 per a alumnes de segon de batxillerat  i de 

CFGS d’Eivissa i Formentera, els dies 7, 9 i 10 de febrer, i de Menorca, els dies 6, 8 i 

10 de febrer, amb la participació d’uns 900 futurs estudiants.   

— Jornades Vine a la Universitat 2012 per a alumnes procedents de la prova  d’accés a 

la Universitat per als més grans de 25, 40 i 45 anys, al mes d’abril,  amb 195 

participants. 

— Sessions  informatives  sobre  el  procés  d’accés  i  admissió  per  a  alumnes  de 

batxillerat. S’han realitzat 63 sessions als centres d’educació secundària de Mallorca, 

amb la participació d’uns 4.500 alumnes.   

— Sessions  informatives  sobre  el  procés  d’accés  i  admissió  per  a  alumnes  de 

formació  professional.  S’han  realitzat  10  sessions  als  centres  d’educació 

secundària de Mallorca, amb la participació d’uns 345 alumnes.   

— Sessió informativa: Procediment d'accés i admissió a la UIB. Dirigit a pares i mares 

d'alumnes de 2n de batxillerat,  per  informar sobre  l’oferta d’estudis de  la UIB,  la 

manera com s’hi accedeix  i els programes d’acollida  i de mobilitat. Hi varen 

participar 250 persones. 

— Participació en fires: UNITOUR. 

— II Jornada Universitat i FP: Interacció actual i reptes de futur, el dia 23 de març. 

S’han realitzat  3 jornades, una al campus, una a la Seu de Menorca i una a la Seu 

d’Eivissa i  Formentera, amb la participació de 75, 12 i 19 persones respectivament.  

— Els Dimarts a la UIB i a les Seus. 8 presentacions al campus de l’oferta d’estudis per 

branques de coneixement a càrrec del professorat de la UIB. Hi han participat 1.200 

persones. 

— Sessions (in)formatives: sessions informatives i d'orientació acadèmica amb 

inscripció prèvia sobre diversos temes que afecten els estudiants, tant si són futurs 

alumnes com si són alumnes de la UIB. S’han realitzat 25 sessions entre el campus, 

la Seu de Menorca i la Seu d’Eivissa i Formentera, amb la participació de 750 

persones 

— Gestió de diverses activitats ofertes dins el programa La UIB amb tu: conferències de 

divulgació científica, social i cultural, Investiga amb la UIB, Motivació i orientació 

per a la transició als estudis superiors, Motivació i orientació cap als estudis 

universitaris i Universitat: com podem orientar els fills cap als estudis superiors. 

 

En l’eix de la gestió del programa Amics i Amigues de la UIB, hem aconseguit arribar a 

829 membres.  

 

L’eix d’informació és fonamental en la tasca que desenvolupa el nostre servei, amb 

activitats molt diverses, que van des de la recerca i gestió de la informació, a la difusió 

de la informació per diferents canals i l’atenció personalitzada. D’aquest eix, cal 

destacar l’atenció personalitzada i les sessions d’informació i orientació acadèmica que 

duem a terme diàriament, perquè la demanda d’aquest servei, que va en augment, i el 



grau de satisfacció dels nostres usuaris són molt elevats. Moltes de les tasques que 

duem a terme en aquest eix no estan quantificades, per la qual cosa només podem oferir 

les dades següents: 

— Missatges resposts o gestionats mitjançant <informacio@uib.cat>: 6.138. 

— Missatges enviats a les llistes de distribució: 538. 

— Esdeveniments publicats a l’Agenda: s’han entrat 1.913 actes, i la informació 

publicada en aquesta agenda fins al mes de juliol s’ha consultat 171.699 vegades.  

— Anuncis a les diverses borses:  

• Borsa d’Habitatge: 2.420 anuncis publicats, que s’han consultat 135.551 vegades.  

• Borsa de Beques: 247 anuncis publicats, que s’han consultat 75.451 vegades.  

• Borsa de Cursos: 220 anuncis publicats, que s’han consultat 202.825 vegades. 

• Borsa de Llibres de Segona Mà: 562 anuncis publicats, que s’han consultat 9.353 

vegades.  

• Borsa de Premis: 195 anuncis publicats, que s’han consultat 9.381 vegades. 

• Borsa de Transport: 12 anuncis publicats, que s’han consultat 4.236 vegades. 

• Tauler d'Anuncis: 281 anuncis publicats, que s’han consultat 22.538 vegades. 

 



11.1.8. Servei Lingüístic 

L'oferta del Servei Lingüístic i la resposta tan reeixida han fet possible un augment d'un 

400% en nombre de matriculats i un augment d'un 250% en l'oferta de cursos de llengua 

catalana. 

Per als cursos 2009-10 i 2010-11 la xifra va ser de 4 cursos cada any acadèmic; per a 

l’any acadèmic 2011-12 el nombre total de cursos de llengua catalana oferts és de 10. 

Així, es fa palès un augment del 60% en l’oferta de l’any acadèmic 2011-12 respecte 

dels dos anys acadèmics anteriors, que fou quan el Servei Lingüístic començà a posar en 

marxa la seva oferta formativa de cursos en llengua catalana a la Universitat de les Illes 

Balears. 

 

Per al curs acadèmic 2011-12 s’ha posat en marxa la següent oferta formativa en cursos 

de llengua catalana: 

— Nivell A1: dos cursos de primer semestre (23 i 24 alumnes inscrits respectivament). 

— Nivell A1/A2: curs de segon semestre (14 inscripcions). 

— Nivell B1: anual (18 inscripcions). 

— Nivell B2: segon semestre (8 inscripcions). 

— Nivell C1: tres cursos diferents: anual de matí, anual d’horabaixa i de segon semestre 

(el nombre total d’inscripcions és de 65). 

— Nivell C2: nova oferta del Servei Lingüístic. Un d’aquests cursos es fa anualment i el 

segon s’ofereix durant el segon semestre (16 i 16 matriculats respectivament). 

 

Evolució dels cursos d'idiomes moderns i de formació complementària 

Enguany, el Servei Lingüístic ha tornat a les dades de matrícula habituals. Entenem que 

l'any acadèmic 2010-11 fou excepcional, d’acord amb el context econòmic que vivim.  

 

El Servei Lingüístic el curs 2011-12 ofereix més nivells en competències comunicatives 

en anglès i francès; a més, ha augmentat la matrícula de PDI i de PAS, els quals han 

assolit un alt percentatge de representació, de tal manera que el curs Communication 

Skills in English: Oral and written expression s'ha hagut de fragmentar en quatre grups, 

per tal de donar cobertura a tota la demanda rebuda, i del curs Let's Practice English: 

The environment that surrounds us in Europe, s’han ofert dos nivells de formació. 

 



11.1.9. Servei de Prevenció 

 

La doctora Francesca Garcias, professora titular del Departament de Física, s’ha 

incorporat al Servei de Prevenció com a directora.  

 

Avaluacions de riscs laborals: s’han seguit avaluant els riscs laborals de tots els llocs 

de treball de la UIB, donant prioritat al personal amb dedicació a temps complet i 

vinculació superior a sis mesos, inclòs el personal investigador en formació. També 

s’han fet diversos estudis sobre riscs específics. 

 

Formació: s’ha mantingut el pla de formació en matèria de prevenció de riscs, en el si 

del qual s’han impartit cursos de caràcter general (primers auxilis, plans d’emergència, 

curs bàsic semipresencial, etc.) i específics de cada lloc de treball. El personal del 

Servei ha col·laborat en el Màster oficial de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 

de la UIB, impartint-hi docència i tutelant les pràctiques professionals i els treballs de fi 

de màster de diversos estudiants; així mateix, el Servei ha acollit alumnes de formació 

professional en pràctiques. Des del Servei de Prevenció s’han realitzat les gestions 

necessàries per a la incorporació de la prevenció de riscs a les guies docents.  

 

Accidentalitat: l’any 2011 s’han produït 6 accidents amb baixa laboral (un 33% menys 

que el 2010), 6 accidents in itinere i 17 incidents sense baixa, i se n’ha fet la 

investigació pertinent en cada cas.  

 

Plans d’emergència: els plans d’emergència estan implantats en 13 dels 14 edificis de 

la UIB i s’han realitzat els simulacres anuals programats; a més, s’està revisant la 

redacció dels manuals d’autoprotecció per adaptar-los a la nova normativa.  

 

Vigilància i promoció de la salut: s’han realitzat 281 reconeixements mèdics (57 

d’inicials i 224 de periòdics); 192 vacunacions per a la prevenció de la grip, la febre 

tifoide, les hepatitis A i B, altres malalties i diversos tipus d’al·lèrgies; 563 controls 

regulars de la tensió arterial; nombrosos controls i seguiment de dietes i diversos 

tractaments de deshabituació de fumadors. S’ha seguit treballant en la investigació de 

danys a la salut derivats del treball, el registre de treballadors especialment sensibles i 

els informes medicolaborals del personal de la Universitat.  

 

Assistència sanitària (a l’abast de tota la població universitària): 3.514 consultes, 80 

certificats mèdics, 12 desplaçaments per a atenció mèdica d’urgència i altres 230 

assistències.  

 

Atenció psicosocial: s’han realitzat 10 activitats de mediació de conflictes 

interpersonals i seguiment (amb registre de fets); 16 activitats d’avaluació, tractament i 

seguiment de casos psicosocials individuals, i 10 consultes i assessoraments puntuals 

relacionats amb riscs psicosocials. Del total de la població tractada, el 97% és PAS i el 

3% és PDI. En l’actualitat es fa un seguiment del 61% dels casos oberts. 

 

Altres activitats de prevenció: participació en el projecte de recerca ErgoUIB 

d’intervenció ergonòmica (actualment es fa un estudi sistemàtic i voluntari al PAS); 

presentació de dues comunicacions sobre ErgoUIB en el congrés ORP (Bilbao, maig de 

2012); gestió dels residus sanitaris i químics dels laboratoris; cofinançament a l’alumnat 

dels equips de protecció individual de laboratori; reunions del Comitè de Seguretat i 

Salut; activitats del Dia Mundial sense Tabac.  

 

Enllaços a la pàgina web: http://prevencio.uib.cat/ 
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11.1.10. Servei de Recursos Audiovisuals 

 

Produccions i enregistraments 

S’han invertit un total de 570 hores en la producció de programes audiovisuals i 637 en 

enregistraments d’actes diversos (gràfic 1). 

 

Videoconferència  

Control i manteniment de les 25 aules de videoconferència de què disposa la UIB a 

Palma, Menorca i Eivissa. 

En total s’han fet 4.319 hores de videoconferència (gràfic 2). 

 

Comandes i préstec 

S’han fet 242 comandes de feina i 157 préstecs de material audiovisual divers (gràfics 3 

i 4). 

 

Arxiu d’imatges / servidor de vídeo 

S’han digitalitzat i catalogat 10.194 seqüències d’imatges (gràfic 5). 

 

Al canalUIB (portal web de continguts audiovisuals de la UIB) s’han pujat 372 

programes i s’han fet 6 emissions en directe.  

 

Equipament i instal·lacions 

S’ha assessorat i participat en la instal·lació d’equipament audiovisual divers (projectors 

multimèdia, equips d’àudio i vídeo) per a les facultats d’Educació, de Ciències, de Dret 

i d’Economia i Empresa.  

 

S’han hagut de reposar els projectors multimèdia de les aules de videoconferència 

AV01 i AV02 del campus de Palma. 

 

S’ha fet el projecte, i s’ha executat, per dotar de l’equipament audiovisual necessari els 

nous espais de l'edifici de Comandància d'Eivissa. 

 

Docència 

Curs TIC de formació a PDI organitzat per la Facultat d’Educació sobre sistemes de 

projecció interactius. 

 

Convenis 

Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Castella-la Manxa, la 

Universitat d’Educació a Distància, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de 

Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat de València i la Universitat de Vigo per al desenvolupament de 

continguts multimèdia compartits. 

 

Compromís de col·laboració entre l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS) i el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) per a la producció de 

continguts audiovisuals vinculat al programa Estades Solidàries. 
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Produccions 

 
 

Gràfic 1 

Produccions i enregistraments (totals) Hores  
Produccions audiovisuals 570 
Congressos, jornades, conferències… 412 
Actes institucionals 225 
  
Total 1.207 

 

Taula 1 
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Videoconferència 

 
Gràfic 2 

Concepte Hores de videoconferència  
Curs acadèmic 3.412,00 
Conferència/Visita 81,00 
Reunió 250,00 
Postgrau/Doctorat/Seminari/Màster/Curs 514,00 
Exàmens 62,00 
  
Total hores 4.319,00 

 

Taula 2 
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Comandes 

 
 

Gràfic 3 

Tipus de comanda Nombre  
Còpies en diferents suports 101 
Digitalització i canvi de format 72 
Gravació 57 
Edició 12 
  
Total 242 

 

Taula 3 
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Préstec 

 
 

Gràfic 4 

Material Nombre  
Projectors 15 
Megafonia portàtil 25 
Micròfons sense fils 12 
Altaveus 44 
Pantalles de projecció 9 
Càmera de vídeo 28 
Trípodes 16 
Cables 8 
  
Total 157 

 

Taula 4 
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Digitalització i catalogació 

 
 

Gràfic 5 

Digitalització i catalogació de produccions i seqüències d'imatges Totals  
U-matic 29 
Betacam 861 
HDV 2633 
AVC-Intra 6671 
  
Total 10194 

 

Taula 5 

 



11.2. Serveis a la recerca 

 

11.2.1. Ofiicna de Suport a la Recerca (OSR) 

 
L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels 
resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la 
participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts en projectes de recerca 
europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud 
com per a la gestió d’aquests. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre 
l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en 
col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una 
transferència de coneixements a la societat. 
 
Per complir els objectius esmentats l’OSR realitza les activitats següents: 

� Gestió d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (Programa de 
foment de la recerca). 

� Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de foment de la 
recerca). 

� Gestió de reparació i reposició de material científic (Programa de foment de la 
recerca). 

� Estades breus de professors convidats (Programa de foment de la recerca). 
� Gestió d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB (Programa de foment 

de la recerca). 
� Gestió d'ajuts per concórrer al Programa marc (Programa de foment de la 

recerca). 
� Gestió d’ajuts a projectes propis (Programa de foment de la recerca). 
� Gestió de patents (Programa de foment de la recerca). 
� Gestió de bestretes per a projectes (Programa de foment de la recerca). 
� Gestió del programa de foment a la participació en projectes d'investigació 

(Programa de foment de la recerca). 
� Gestió del catàleg d'investigadors i grups de recerca (Programa de foment de la 

recerca). 
� Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de 

foment de la recerca). 
� Informació a través de la web o per nota informativa sobre convocatòries 

autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts 
a la recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOUE. 

� Informació a través de la web o per nota informativa sobre altres convocatòries 
de projectes de recerca, beques i altres ajuts. 

� Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les 
convocatòries abans esmentades. 

� Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits. 
� Gestió dels currículums dels investigadors (GREC). 
� Elaboració del catàleg de projectes. 
� Elaboració de la memòria d’investigació. 
� Gestió de beques de col·laboració. 
� Gestió del Programa Ramón y Cajal. 
� Gestió del Programa Juan de la Cierva. 
� Gestió del Programa José Castillejo. 



� Gestió dels programes de tècnics en projectes de R+D i tècnics en 
infraestructures. 

� Gestió del Programa de joves doctors estrangers en universitats públiques i 
centres d’investigació espanyols. 

� Gestió del Programa d’estades d'investigació a la Universitat de Harvard 
(Programa de foment de la recerca). 

� Gestió del Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors 
(Programa de foment de la recerca). 

� Gestió del Programa d'estades breus de joves investigadors convidats (Programa 
de foment de la recerca). 

� Organització de la Setmana de la Ciència 
� Coorganització de la Fira de la Ciència 

  



11.2.2. Partituroteca i Centre de Documentació Musical 
 

Integrada en el Servei de Biblioteca i Documentació i ubicada al 3r pis de l’edifici Sa 

Riera, la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB és un espai de 

recerca obert a la recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, amb especial 

deferència a la producció de les Illes Balears. 

 

El seu fons està integrat bàsicament per: 

— Llegat de compositors balears: Joan Maria Thomàs, Antoni Matheu, Miquel 

Marquès, Antoni Torrandell, Bartomeu Oliver, Joan Moll, arxiu musical del 

Parlament de les Illes Balears, compositors contemporanis. 

— Partitures manuscrites i inèdites de compositors tan universals com: Albéniz, 

Granados. 

— Arxiu sonor: discs compactes de música de les Balears i fons fonogràfic de Tomàs 

Seguí (més de 10.000 enregistraments audiovisuals de totes les èpoques i en tots els 

formats). 

— Biblioteca musical de complement. 

 

Recentment s’han ampliat amb diverses donacions els fons: 

— Tomàs Seguí (més de 1000 títols nous) 

— Joan Maria Thomàs (objectes personals) 

— Antoni Noguera (recepció, catalogació i buidatge de l’original de Memoria de 

cantos, bailes i tocatas populares de Mallorca i Honorat Noguera (edició del Vou-

veri vou de 1887, entre d’altres) 

— Joan Moll (es va incrementant de mica en mica) 

— Joan Company 

 

També s´ha ampliat l’espai físic de la Partituroteca —que ja estava ple— amb la 

incorporació d’un magatzem i un arxiu 

 

S’està fent feina amb el fons Bartomeu Oliver (202 partitures ms. recatalogades i 

ordenats els seus documents personals). S’ha obert, ordenat i inventariat tot l’arxiu Joan 

Maria Thomàs; s’han fet els pertinents quadres de classificació i actualment està en 

procés de catalogació en línia. S’estan digitalitzant els documents més valuosos 

susceptibles de deteriorament i, finalment, s’està reestructurant tot l’espai de la 

Partituroteca. 

 

Visita de més d’un centenar d’usuaris,  sobretot investigadors, estudiants de música, de 

Magisteri Musical, de Musicologia i d’Història de l’Art.  

Actualment hi ha dues tesis/ dos treballs de fi de màster en marxa (sobre Bartomeu 

Oliver i sobre Joan Moll).  

Participació en el projecte IMAL/ESPANYA.  

Consultes des de la península i l’estranger. Préstec i escanejat de nombrosos documents. 

Segons dades proporcionades per la Unitat de Catalogació i Processament Tècnic de 

l’SBD, s’han catalogat  3.762 documents: 821 llibres, 733 enregistraments audiovisuals, 

32 revistes i 1.449 partitures. S’han incorporat al catàleg bibliogràfic en línia  de la UIB 

481 articles de revista i 230 capítols de llibre. 



11.2.3. Serveis Cientificotècnics 

 

Incorporació d’equips nous 

• Espectrofotòmetre d’absorció atòmica Perkin Elmer Pin AAcle 900Z. 
• Cabina de seguretat biològica BIO-II-A/P. 
• Fresadora de control numèric marca Haas model TM2 de tres eixos amb un volum de 

treball de 1.000 mm x 400 mm x 400 mm. 
• Torn de control numèric marca Haas model TL1 amb un volteig sobre la bancada de 400 

mm. 
 
Participació en activitats docents 

• MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques a l’assignatura Tècniques per a 
l’Experimentació en Química, inclosa al Màster de Ciència i Tecnologia Química, UIB. 

• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG i ITC) i microscòpia 
de forces atòmiques (AFM) a la llicenciatura de Biologia.  

• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG), microscòpia de 
forces atòmiques (AFM), difracció de raigs X i assaigs mecànics a la llicenciatura de 
Física. 

• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de difracció de raigs X a la llicenciatura de 
Química. 

• HIERRO, F. Col·laborador de classes pràctiques del Màster de Química, del Màster de 
Física, del grau de Física i del grau de Biologia.  

 

Seminaris i cursos impartits a la UIB 

• MARTORELL, G. Fluorescència. UIB.  
• MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB.  
• MARTORELL, G. Espectrometria d’infraroig. UIB.  
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES). 
• GONZÁLEZ, J. Espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS). 
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’absorció atòmica (FI-MHS i THGA). 
• GONZÁLEZ, J. Espectrometria de masses MALDI-TOF. 
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible. 
• GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica (CI). 
• DE FRANCISCO, T. Curs de tècniques bàsiques de laboratori II, inclòs al Pla de 

formació PAS i PDI 2011. 
• DE FRANCISCO, T. Curs de tècniques bàsiques de laboratori III. 1, inclòs al Pla de 

formació PAS i PDI 2012. 
• DE FRANCISCO, T. Curs de Formació en Protecció i Experimentació Animal, curs de 

postgrau de la UIB. Coordinació i docència. 
 

Participació en articles publicats 

• «Crowding versus molecular seeding: NMR studies of protein aggregation in hen egg 
white». Sanfelic D, Adrover M, Martorell G, Pastore A, Temussi P J. Phys.: Condens. 

Matter (2012), 24, 244107 (7pp). 
• «The role of hydration in protein stability: comparision of the cold and heat unfolded 

states of Yfh1». Adrover M, Martorell G, Martin SR, Urosev D, Konarev PV, Svergun 
DI, Daura X, Temussi P, Pastore A. Proteins (2012) 417 (5), 413-424. 



• «First steps in limeston weathering and erosion: an Atomic Force Microscopy (AFM) and 
Scanning Electron Microscopy (SEM) approach». Joan J. Fornós, Lluís Gómez-Pujol, 
Joan Cifre i Ferran Hierro. Acta Carsologica 40/2, 275-282, 2011. 

 
Visites guiades a les instal·lacions dels SCT 

S'ha col·laborat amb el programa Demolab i amb el Servei d'Informació en la visita d'alumnes 
d’ESO i de batxillerat. 
 
Convenis i contractes 

• Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, per dur a terme actuacions 
previstes al Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca. 

• Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses i administracions. 



11.2.4. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) 
 

El SSIGT té com a missió donar suport en l'ús de les tecnologies de la informació 

geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i 

investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de 

recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es 

desenvolupin a la UIB i contribuir al foment de la sostenibilitat ambiental i social de les 

Balears.  Les principals activitats desenvolupades són les següents:  

 

Activitats de R+D  
Prestació de serveis (elaboració de cartografia, subministrament i anàlisi de dades 

geogràfiques, assessorament en TIG) per al suport de les tasques docents, 

investigadores i de gestió de la comunitat universitària (vegeu la taula 1). 

 

Projectes institucionals 

o Disseny i desenvolupament de l’aplicació SIGUIB per a la gestió d’espais de la 

UIB.  El projecte es realitza sota la supervisió del Vicerectorat d’Infraestructures i 

Mediambient i amb el suport del CTI (Projecte TIC 68419).  

o Disseny i implementació de la infraestructura científica de dades espacials de la 

UIB. El projecte compta amb el suport del fons FEDER (UNBB08-4E-013), 

«Cluster para la Construcción de una Infraestructura Científica de Datos 

Espaciales».  

o Suport al desenvolupament del Pla especial del campus. Cartografia temàtica i 

creació d’un visor web. Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la UIB. 

o Explotació de l’enquesta de mobilitat de la comunitat universitària al campus de la 

UIB 2011. Projecte realitzat conjuntament amb la doctora Joana Maria Seguí Pons 

(Departament de Ciències de la Terra). 

 

Participació en projectes de R+D  

o Projecte Walkability&GIS. SSIGT (UIB) - Departament de Salut Pública 

(Conselleria de Sanitat - Govern de les Illes Balears). Direcció: Dr. Ignacio Ricci 

Cabello.   

o Projecte: Atlas de biodiversidad marina del Mar Balear. Institut Espanyol 

d’Oceanografia. Fundación Biodiversidad. Convocatòria Projectes d’Investigació 

2010-2011. IP: Dra. Salud Deudero Company. 

 

Activitats formatives 

Organització i desenvolupament del curs d’Expert Universitari en SIG (170 h). 

Títol propi de postgrau de la UIB. SSIGT – Departament de Ciències de la Terra. 

Curs 2011-12. Format per 6 mòduls o cursos d’actualització professional. 

Curs de formació professional a l’empresa Estop (15 hores). Desembre de 2011. 

 

Adquisicions  

Millora del GPS diferencial: GFU24, mòdul Siemens MC75 GSM/GPRS 

GAT3, antena per a xarxa de telefonia mòbil 900/1.800 MHz 

 

 

 



Tipus de servei 

Nre. 

d’actuacions Tipus de servei 

Nre. 

d’actuacions 

(Assistència tècnica) Creació de bases 

de dades geogràfiques i anàlisi de 
dades i elaboració de productes 

cartogràfics 25 

Activitats formatives en 

tecnologies de la 
informació geogràfica 8 

(Assistència tècnica) Creació de 

serveis cartogràfics web i visors 
cartogràfics 4 

Desenvolupament de 

projectes de R+D+I  7 

(Assistència tècnica) Instal·lació de 
programari  4 Projectes institucionals 4 

(Assistència tècnica) Subministrament 

de dades geogràfiques  40 Sol·licitud de projectes 4 

(Assistència tècnica) Assessorament 

en TIG  16 
Activitats de difusió i 

transferència científica 5 

Lloguer d’equipaments i espais 5 

Activitats de manteniment 
i gestió: infraestructures, 

maquinari, programari, 

web, etc. 
Activitat 

contínua 

Taula 1. Prestació de serveis 

 

Enllaços: 

http://ssigt.uib.es 

http://ssigt.uib.es/serveis/IDE/ (IDEcUIB) 

http://ssigt.uib.es/serveis/SIG-UIB/ (Projecte SIGUIB) 

 



11.3. Altres serveis 

 

11.3.1. Gabinet Tècnic d’Imatge 

 

L'activitat ha estat centrada principalment en el disseny de cartells i els dissenys 

que es poden derivar de l'activitat anunciada. La majoria dels dissenys de cartells 

vénen acompanyats de programes de mà (tríptics, díptics i fulls o flyers). 

 

El GTIM ha realitzat tasques d'assessorament i aplicació de la imatge corporativa 

de la Universitat a la comunitat universitària i a l'exterior. 

 

Cartells: 66 

 

Programes de mà, díptics, tríptics i fulls: 39  

 

Altres dissenys: cobertes de llibres, de revistes, logos, lones, desplegables, camisetes, 

postals, fotografies, carpetes, anuncis en premsa, calendari, coberta de cd, disseny de 

l’espai de la Fira del Llibre, disseny per al bus circular, punts de llibre…: 54 
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11.3.2. Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 

 
El POTU té com a finalitats principals facilitar la transició a la Universitat dels alumnes 
d’educació secundària i millorar les relacions entre la secundària i la Universitat 
(http://www.uib.es/alumnes/orientacio/potu). Desenvolupa les seves activitats amb la 
col·laboració del SI-UIB. Les més representatives durant el curs 2011-12 han estat:  
 
“La UIB amb tu” (http://lauibambtu.uib.cat), activitats d’informació i orientació als 
centres de secundària, amb un nombre aproximat de 20.000 receptors directes (alumnes, 
professorat i pares i mares d’alumnes). Destaquen les conferències de motivació, amb 
un total de 92 sessions a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, per a 3.332 alumnes 
de 4t d’ESO, CFGS i 1r de batxillerat de 61 centres), i les sessions per a pares i mares 
(570 assistents de 13 centres).  

Es manté el Demolab de la Facultat de Ciències, amb la participació de 2.600 alumnes, i 
el Demotec de l’Escola Politècnica Superior (600 alumnes). S’ha desenvolupat el Segon 
Campus Cientificotècnic d’Estiu, per potenciar l’interès per la ciència i la tecnologia en 
alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat (32 alumnes), i s’ha convocat l’edició del 
present curs. L’Arqueòdrom (simulació de pràctiques d’arqueologia al campus 
proposades pel Grup de Recerca Arqueobalear de l’Àrea de Prehistòria del Departament 
de Ciències Històriques i Teoria de les Arts) ha comptat amb la participació de 550 
alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat, de 8 centres de Mallorca.  

Amb la col·laboració de l’OSR, s’ha mantingut l’activitat “Investiga amb la UIB” de 
difusió de la recerca per a alumnes de batxillerat, amb la participació d’11 grups de 
recerca, dels quals 4 han satisfet les 5 sessions sol·licitades pels centres de secundària.  

Durant el present curs s’han establert les bases per al desplegament d’activitats diverses 
per a l’enfortiment de la formació professional. Així, s’ha celebrat una Jornada Tècnica 
Formació Professional de Grau Superior i Universitat de les Illes Balears, per a la 
captació d’opinions i la detecció de necessitats (8 de febrer de 2012); i la II Jornada 
Formació Professional i Universitat: Interacció actual i reptes de futur, a Palma 
(videoconferència a les seus de la UIB a Menorca i a Eivissa), amb 106 assistents (23 de 
març de 2012). A hores d’ara es prepara una III jornada (octubre), es treballa en 
l’adaptació d’activitats del Demolab i del Demotec per a alumnat de cicles formatius de 
grau superior, en la creació d’una comissió de treball per a l’enfortiment de la formació 
professional, i en la planificació de diferents activitats de difusió dels estudis de grau 
entre els alumnes d’aquests cicles superiors de FP en col·laboració amb les facultats de 
Turisme, Educació, Infermeria i Fisioteràpia i l’Escola Politècnica Superior.  

Cal assenyalar, finalment, que en el present curs i per circumstàncies atribuïbles al 
context que afecta directament o indirectament el sistema educatiu en conjunt, l’oferta 
d’activitats del POTU per als centres es va presentar tard (gener de 2012), cosa que ha 
fet minvar el nombre de les activitats tant sol·licitades com desenvolupades, i el nombre 
de participants en relació amb els cursos anteriors. Igualment, s’està pendent de la 
renovació de la Comissió Mixta Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i UIB 
per a temes de secundària, no operativa des d’abril de 2011. 



11.4. Oficines 

 

11.4.1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) 

 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) és l’estructura 
solidària de la UIB encarregada de gestionar els programes de cooperació universitària 
al desenvolupament, de voluntariat i solidaritat. El compromís adquirit per la UIB 
envers la cooperació universitària al desenvolupament (CUD), a favor d’un 
desenvolupament humà sostenible, es tradueix durant el curs 2011-12 en un conjunt 
d’accions la majoria de les quals es varen emmarcar en el conveni signat entre la UIB i 
el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 
 
1. Mobilitat d’alumnat de la UIB per fer pràctiques en països empobrits 

 
Durant el curs 2011-12, es varen concedir 3 beques per fer les pràctiques a Nicaragua i 
Perú en el marc del curs d’Especialista Universitari/ària en Cooperació al 
Desenvolupament. Concretament, dos alumnes varen fer les pràctiques a la contrapart 
Instituto de Promoción Humana (INPRHU) d’Ocotal a Nicaragua, durant un període de 
45 dies, amb el suport del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i una alumna les 
va fer a la contrapart Ayuda en Acción d’Equador, durant un període de 60 dies, amb el 
suport de l’ONGD Ajuda en Acció de les Illes Balears.  
 
D’altra banda, i en el marc de la XVIII Convocatòria de beques per a estudiants de la 
UIB per realitzar pràctiques en països empobrits durant el curs 2011-12, es varen 
concedir 25 beques per fer les pràctiques a Marroc, Nicaragua, Perú, El Salvador, 
Guatemala i Índia, entre alumnes dels estudis de Mestre, Pedagogia, Educació Social, 
Treball Social, Fisioteràpia i Economia, amb estades d’una durada compresa entre 60 i 
90 dies. En el programa un total de 10 professors/es de la UIB varen tutoritzar l’alumnat 
en pràctiques.  

 
Beques de pràctiques en països empobrits. Curs 2011-12 

Estudis Alumnes Contrapart País 

Mestre 4 Colegio Español Jacinto Benavente Marroc 

Mestre 6 Colegio Español Ramón y Cajal Marroc 

Mestre 3 Red de Escuelas Alternativas del Perú Perú 

Pedagogia 3 Unidad de Concertación y Cooperación 
Municipalista (UCOM) 

Nicaragua 

Educació Social 1 Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores (CANAT) 

Perú 

Treball Social 4 Asociación por los Derechos Humanos en 
Guatemala (ADEHGUA) 

Guatemala 

Fisioteràpia 3 Institut de Ciències de la Salut de la 
Universitat FEEVALE 

Brasil 

Economia 1 Fundació Vicente Ferrer Índia 

Postgrau en 
Cooperació 

2 Instituto de Promoción Humana (INPRHU). 
Fons Mallorquí de Cooperació 

Nicaragua 

Postgrau en 
Cooperació 

1 Fundació Ajuda en Acció Equador 

TOTAL 28 10 8 



 
Aquest gràfic ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis de procedència:  
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Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al Pràcticum 
dels estudis corresponents: 
 

TIPUS PRÀCTIQUES CURS 2011-2012
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En aquest gràfic podem observar l’evolució de beques concedides per curs acadèmic en 
el període 2008-12: 
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2. Mobilitat d’alumnat de la UIB en voluntariat en cooperació universitària al 

desenvolupament (CUD) 

 
La UIB mitjançant l’OCDS impulsa el programa Estades Solidàries per fer tasques de 
voluntariat internacional cada estiu, que enguany ha permès poder becar 4 estudiants per 
a estades entre 7 i 9 setmanes a Perú i Nicaragua. 
 

Zona/País Entitat a les Illes Balears  Contrapart al país de destinació 

Piura,  
Perú 

Alcúdia Solidària Centro de Apoyo al Niño y Adolescente 
Trabajador  
(CANAT) 

San Ramón,  Fons Mallorquí de Solidaritat i Asociación Catalana Nicaragüense de 



Nicaragua Cooperació Amistad y Solidaridad 
(ACNAS) 

 
3. Projectes de CUD de la UIB 

 
3.1 VIII convocatòria d’ajuts per a projectes de CUD - 2011 
 
El programa de projectes de cooperació universitària al desenvolupament pretén facilitar 
la participació de membres de la comunitat universitària de la UIB en projectes de CUD 
que contribueixin a millorar les condicions de vida i de treball de les poblacions dels 
països empobrits. A la IX Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació 
universitària al desenvolupament, es varen aprovar un total d’11 projectes, en els quals 
participaren 50 membres de la comunitat universitària entre PDI, PAS i alumnat de 6 
diferents departaments de la UIB; 12 contraparts dels països de destinació; i 7 entitats 
col·laboradores.  

 
Departament Projecte  País Contrapart 

Infermeria i 
Fisioteràpia  
  

Consolidar l’accés als serveis de salut sexual i 
reproductiva de les dones sense llar en la ciutat 
d’El Doret i voltants.  

Kenya Universitat de Moi 

Infermeria i 
Fisioteràpia                           
 

Sobirania i seguretat alimentària com a eix de 
desenvolupament: la provisió de proteïnes 
d’origen animal a partir de la cria porcina en les 
comunitats del cantó de Guaranda. 

Equador Universitat Estatal de 
Bolívar 

Ciències de la Terra 
 

Formació en anàlisi del turisme i el medi 
ambient a Nicaragua.  

Nicaragua UNAM-Managua i 
Alba Sud 

 
Infermeria i 
Fisioteràpia  
 

Anàlisi de necessitats i capacitació de 
cuidadors/es en atenció integral a joves i nins 
amb necessitats especials i capacitats diferents a 
la regió de Somoto, Nicaragua. 

Nicaragua Universitat Nacional 
Autònoma de 
Nicaragua 

Ciències de la Terra 
 

Las «noves» ciutats del turisme en el Carib. 
Canvis urbans i models de desenvolupament 
residencial per a la població treballadora del 
turisme.  

Cuba i 
Rep. 
Dominicana 

Universitat de 
l’Havana.  
Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo 

Dret Públic           
 

La descentralització administrativa i el 
desenvolupament endogen local. 

Cuba Universitat de 
l’Havana 

Infermeria i 
Fisioteràpia  
 

Enfortiment de la Unitat Formativa-Assistencial 
de Fisioteràpia a Dangme East District Hospital.  

Ghana Dangme East District 
Hospital 

Ciències Històriques 
i Teoria de les Arts 

Patrimoni arqueològic, turisme i comunitats 
locals al nord-est de Ghana.  

Ghana Universitat de Ghana 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica  

Detecció automatitzada de reinfestació per 
Triatoma infestans. 

Paraguai Universitat d’Asunción 

Infermeria i 
Fisioteràpia 
 

Valoració i detecció de necessitats en salut: 
desenvolupament de competències en 
metodologia de recerca quantitativa i qualitativa 
per a docents i professionals sanitaris de Tarija.  

Bolívia Universitat Autònoma 
Juan Misael Saracho 

Pedagogia Aplicada 
i Psicologia de 
l’Educació 
 

Accions de desenvolupament comunitari per a 
la societat de la informació i el coneixement en 
la comunitat aimara de l’altiplà bolivià.  

Bolívia Unidad Académica 
Campesina de Batallas 

 
Als gràfics següents es pot observar l’evolució de la convocatòria: 
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3.2 Accions de cooperació directa en formació, transferència tecnològica, 

assessorament i suport a països del Sud 
 

Durant el curs acadèmic 2011-12, es va dur a terme la tercera i darrera fase del Projecte 
de formació de professorat als municipis de Nicaragua que integren la UCOM 
(Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas). Per tal de seguir amb la línia de treball 
iniciada, l’acció va comptar amb la col·laboració de l’entitat local Unidad de 
Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) i la Universitat Nacional 
Autònoma de Nicaragua-León (UNAN-León), i amb el suport del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació (FMSC). Aquesta tercera fase del projecte es va plantejar amb 
un doble objectiu, d’una banda, seguir millorant i ampliant els coneixements del 
professorat de secundària i els mestres de primària dels municipis mitjançant cursos 
dirigits a adquirir habilitats i sensibilitat per treballar amb metodologies d'educació 
inclusiva a les aules i aconseguir dominar les noves tecnologies en l'àmbit educatiu; i, 
de l’altra, aprofitar l’estada a Nicaragua per iniciar el procés d’avaluació de les 3 fases 
que varen conformar el projecte.  
 
Un equip de 4 professors/es del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació varen implementar aquesta darrera fase del projecte, del qual es varen 
beneficiar un total de 200 mestres del servei públic d’educació nicaragüenc. 
 
4. Altres projectes de CUD en xarxa 

 

4.1 Xarxa Vives d’Universitats (XVU) 
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La UIB, amb la implicació d’1 PDI del Departament de Física, juntament amb altres 
universitats de la XVU, participa en el projecte «Suport a la consolidació i extensió 
d'estudis d'enginyeria a la Universitat Lúrio, Moçambic», en el marc del Programa de 
Cooperació Interuniversitària (PCI) de l’AECID. 

 
4.2 Grup 9 d’Universitats (G-9) 
 
Fruit del treball en xarxa juntament amb 4 països africans i en el marc d’un projecte 
executat i finançat per l’AECID, es va editar un DVD, Bones pràctiques universitàries i 
guia de recursos de salut i dret sexual i reproductiu, per donar difusió als resultats 
obtinguts.  
 
A més, dins l’estructura del G-9 es va crear un grup de treball en CUD que depèn de la 
presidència de la Comissió Sectorial de Relacions Internacionals de la xarxa, que 
exerceix la UIB. D’igual manera, s’ha participat en l’elaboració i difusió d’una 
convocatòria conjunta d’un premi per a tesis doctorals en matèria de cooperació per al 
desenvolupament.  

 
4.3 Programa de beques Haití de la CRUE 
 
Després del terratrèmol que va devastar Haití el mes de gener de 2010, des de la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i després de reunir-se 
sobre el terreny amb els/les responsables de l’educació superior del país, es varen poder 
detectar diverses necessitats de col·laboració. Una de les vies d’actuació prioritària va 
consistir en l’oferiment per part de les universitats espanyoles de beques per a estudiants 
haitians dels darrers cursos i/o de màsters que no haguessin pogut finalitzar els estudis 
per la manca d’infraestructures i de mitjans. La UIB, com a membre de la CRUE, es va 
adherir a aquesta iniciativa i durant el curs 2011-12 es varen tramitar 2 beques per a la 
participació de 2 estudiants de la Universitat Estatal d’Haití al Màster Universitari en 
Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals de la UIB per al curs 2012-13. 
 
5. Educació per al desenvolupament (EpD): accions de formació i sensibilització 

 

5.1 Curs d’Especialista Universitari/ària en Cooperació per al Desenvolupament 
(títol propi de postgrau de 25 crèdits) 

 
El curs es va realitzar en una modalitat semipresencial, una part en línia mitjançant la 
plataforma de Campus Extens de la UIB; i una part presencial, que comptà amb un total 
de 12 sessions a l’inici de cada un dels mòduls, per donar les bases conceptuals de la 
cooperació, així com les eines metodològiques i operatives. S’hi varen matricular 31 
persones i hi varen participar 10 professors/es de la UIB i 8 especialistes externs. 
L’alumnat va realitzar les pràctiques en 8 entitats, ONGD o institucions de les Illes i en 
altres 2 contraparts de països del Sud (Instituto de Promoción Humana, INPRHU, 
d’Ocotal a Nicaragua, i Fundación Ayuda en Acción d’Equador) en el marc de les 
beques de pràctiques exposades a l’apartat de mobilitat d’alumnat de la UIB per 
realitzar pràctiques en països empobrits. 
 
5.2 Assignatura de lliure configuració 
 



Durant el curs 2011-12 es va impartir l’assignatura Economia, Desenvolupament i 
Cooperació a proposta del Departament d’Economia Aplicada, a la qual varen assistir 
un total de 16 alumnes.  
 
5.3 Cursos monogràfics de curta durada 
 
Es varen fer 2 cursos monogràfics: «Curs monogràfic sobre comunicació per al 
desenvolupament» i «Curs monogràfic sobre drets en salut sexual i reproductiva, el cas 
de la mutilació genital femenina (MGF)» (de 20 hores de durada cadascun i 2 crèdits de 
lliure configuració) dirigits per 2 professors/es de dos departaments de la UIB, impartits 
per 8 especialistes de reconegut prestigi en les temàtiques tractades i en els quals varen 
participar un total de 86 alumnes.  

 
5.4 Cursos de formació de voluntariat 
 
El curs acadèmic 2011-12 es varen realitzar 6 cursos (de 25 hores de durada cadascun i 
2,5 crèdits de lliure configuració) en els àmbits de medi ambient, discapacitat, equitat de 
gènere, inserció social i cooperació al desenvolupament; que varen ser impartits per 11 
professors/es de la UIB i 38 persones especialistes d’entitats i ONGD de les Illes, sota la 
direcció de 5 professores de diferents departaments de la UIB, i amb una participació 
total de 203 alumnes.  

 
Curs acadèmic 2011-12 

 
Inscrites 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: medi ambient 
Del 14 al 18 de novembre de 2011 

28 
 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: discapacitat 
Del 17 al 24 de novembre de 2011 

21 
 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: cooperació al desenvolupament   
Del 12 al 20 de desembre de 2011 

36 
 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: cooperació al desenvolupament  
Del 5 al 9 de març de 2012 

41 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: equitat de gènere  
Del 19 al 23 de març de 2012 

40 

Curs de formació de voluntariat especialitzat: inserció social 
Del 26 al 30 de març de 2012 

37 

Total:  203 

 
5.5 VIII Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD 

 

Anualment, i des de l’any 2004, l’OCDS publica una convocatòria que té la finalitat de 
fomentar l’organització d’accions de formació, sensibilització i difusió en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament i la solidaritat organitzades per membres de la 
comunitat universitària. Durant el curs 2011-12 es varen concedir un total de 13.895 
euros amb finançament propi per a la realització de 10 accions d’EpD, que varen ser 
executades per 23 membres de la comunitat universitària de 5 departaments diferents, 
amb la col·laboració de 2 entitats externes o ONGD de les Illes. Les accions finançades 
varen ser les següents: 
 

Departaments Accions d’EpD 

Departament de 
Ciències de la Terra 

Conferència «Còctel Cancun. Espais de reproducció del capital en temps de crisi» 
Conferència «Geografia del desenvolupament d'Àfrica: salut, geoestratègia i 
migracions» 
Cicle de conferències Els Espais en Crisi 



Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de 
l’Educació 

Curs «Teatre de l’oprimit/ida sobre drets de la infància: reflexió-acció per a la 
transformació social» 
«II curs introductori d’educadors i educadores per al desenvolupament (EpD)» 

Departament de Dret Públic Curs d'introducció a l'observació electoral 
Departament de Filosofia i 
Treball Social 

Curs «Un any indignats: pensar el 15M amb perspectiva» 
Xerrada sobre el llibre Voces desde los márgenes. Mujeres inmigrantes, violencia y 
ciudadanía en Mallorca - España. Edició i presentació del documental Quan els 
drets humans són els drets dels animals: justícia, patrimoni i turisme a les selves 
de muntanya de Kerala (Índia) 

Alumnat del doctorat 
d’Humanitats i Ciències 
Socials 

II Cicle de Conferències Noves Tecnologies, Nous Moviments Socials 

 
Els gràfics següents recullen informació referent a les vuit convocatòries que s’han 
realitzat: 
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5.6 Accions d’educació per al desenvolupament en col·laboració amb altres entitats 
 
A banda de la convocatòria esmentada,  l’OCDS durant el curs 2011-12 va participar en 
l’organització conjunta de diverses accions d’EpD al campus i a les seus universitàries 
per apropar la realitat dels països del Sud a la nostra societat.  
 

Impulsat per Accions d’EpD 

OCDS en col·laboració amb diferents 
institucions, entitats i ONGD de les Illes 
Balears 

Exposició Àfrica, anem al gra! , Creu Roja 
Exposició L’aigua, molt més que un recurs, és part del que som, 
Enginyeria sense Fronteres Illes Balears, Illes Solidàries amb el Sud, 
Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional, Veterinaris 
sense Fronteres, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, 
OIKOS, Nou Sud i Voluntaris de Mallorca, amb el suport del Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i de la Conselleria d’Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears  
Exposició La solidaritat que tu fas possible, Direcció General de 
Cooperació 
Campanya Dones: La Força del Canvi a l'Índia, Fundació Vicente 
Ferrer, que inclou una visita guiada a l’exposició, una taula rodona a 
IB3 Ràdio i la projecció de la pel·lícula Agua  
Berenar solidari, Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) 

Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica 

Conferència «La cara oculta del model agroalimentari actual. Què 
podem fer? Alternatives anticapitalistes», Revolta Global 
Conferència i projecció del documental «Ca meva», Centre 
d'Informació Alternativa de Jerusalem 

Intermón Oxfam, Grup de recerca de 
Desigualtat, Gènere i Polítiques 
Públiques de la UIB, l’Observatori 
Social de les Illes Balears i el Govern de 
les Illes Balears  

Xerrada «Dones nicaragüenques, propietàries de les seves terres, 

propietàries de les seves vides», Cooperativa Aldea Global de 
Nicaragua 

 
5.7 Jornades sobre voluntariat, participació i cooperació al desenvolupament 
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Sota el títol de «Nova realitat, nova participació», l’OCDS va celebrar les V jornades, 
que varen comptar amb la col·laboració de 5 ponents de reconegut prestigi externs a la 
UIB; 7 PDI de la UIB; 4 PAS; 8 alumnes i altres 3 persones de diferents ONGD o 
entitats de les Illes, i amb un reconeixement acadèmic d’1,5 crèdits de lliure 
configuració. Les jornades es varen organitzar al voltant de cinc conferències, dues 
taules rodones i un fòrum de debat, i es pot consultar a la nostra web la programació 
detallada. En aquestes jornades de l’OCDS hi varen participar un total de 149 persones 
entre alumnat, PAS, PDI i persones externes a la UIB.  

27%
61%

9%

3%

Alumnat PDI PAS Extern

 
 

6. Educació per al desenvolupament: voluntariat universitari 

 

6.1 Borsa de Voluntariat Universitari 
Durant el curs 2011-12 s’hi varen inscriure 99 persones; en total són 1.197 els membres 
inscrits de la comunitat universitària. 

 
6.2 Servei de Voluntariat Europeu (SVE)  
Com cada any, es va fer difusió i es va informar l’alumnat de la UIB sobre aquest 
programa europeu. En la convocatòria de presentació de sol·licituds de maig de 2012 es 
va seleccionar una alumna de la UIB per participar durant un període de 9 mesos a 
l’ONG Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prevert de Tolosa, França. 

 
6.3 Programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides 
La UIB es va tornar a adherir a aquest programa estatal, coordinat per la Universitat 
Autònoma de Madrid (UAM), facilitant així al seu alumnat la possibilitat de participar-
hi.  
 
7. Programa UIB Reutilitza 
Es varen lliurar un total de 115 ordinadors i material de xarxa, 49 internament a la UIB i 
66 entre 13 entitats externes.  
 
8. Premi Barcelona Drassanes 
La vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la UIB va recollir el Premi 
Barcelona Drassanes per Àfrica 2012, atorgat per la Societat per a la Difusió de les 
Realitats Culturals Africanes (SDRCA) en reconeixement a la trajectòria de la UIB pel 
que fa al treball realitzat al continent africà. 
 
9. Total de visites realitzades per usuaris/àries a la pàgina web de l’OCDS: 23.940 
 

Enllaç a la pàgina web: http://cooperacio.uib.cat/ 



11.4.2. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 

 

Activitats de difusió 

— Renovació i actualització de la pàgina web de l’Oficina 

(http://www.uib.es/servei/igualtat).  

— Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de l’Oficina i per 

establir canals de comunicació i cooperació, hem continuat mantenint contacte amb 

la resta d’universitats espanyoles i amb els organismes i programes propis de la 

nostra universitat. 

— Assessorament sobre la integració del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones 

i homes en l’elaboració dels nous plans d’estudis universitaris. 

— Atendre les diferents consultes i els suggeriments que ens han arribat durant aquest 

darrer curs i donar-hi resposta. 

— Manteniment del servei de préstec de llibres i material audiovisual amb continguts 

relacionats amb les dues àrees d’estudi. 

 

Activitats d’investigació 

— L'assetjament sexual: prevenció, detecció i intervenció. 

 

Activitats formatives 

— Acció el Dia Internacional de la Dona, 8 de març: «Formació en igualtat: Ara més 

que mai!» (taula informativa: repartiment de llaços en commemoració del Dia de la 

Dona i de llibres gratuïts). 

— S’han dut a terme diverses conferències a la nostra universitat i en altres 

universitats espanyoles sobre la temàtica de l’Oficina (per ex., III Aula de Debate 

de Jóvenes Investigador@s en Temáticas de Género, a la Universitat Autònoma de 

Madrid, I Congreso Andaluz sobre Empleo e Igualdad, a la Universitat de Sevilla, 

IV Congreso Universitario Nacional Investigación y Género, a la Universitat de 

Sevilla).  

 



11.4.3. Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials 
 

L’objectiu principal de l’Oficina és garantir la igualtat d’oportunitats per a qualsevol 

persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i establir 

mesures d’acció positiva que assegurin la participació d’aquestes persones a la 

Universitat. 

Per aconseguir aquest objectiu, el curs 2011-12 s’han dut a terme activitats en diferents 

àmbits d’actuació.  

 

Intervenció individualitzada 

Aquest curs 83 alumnes han rebut el suport de l’Oficina, que es concreta en: 

— Oferir suport en la matrícula per a alumnat de nou ingrés. 

— Avaluar les necessitats de l’alumnat i determinar les adaptacions pertinents. 

— Gestionar els productes de suport i ajudes tècniques. 

— Realitzar un informe de necessitats i adaptacions per al professorat. 

— Fer reunions amb els caps d’estudis i el professorat que implementarà les 

adaptacions. 

— Informar i ajudar en la tramitació de les beques i ajudes per a persones amb 

discapacitat. 

— Informar sobre productes de suport i ajudes tècniques. 

— Oferir suport per a la realització de proves d’avaluació. 

— Adaptar el lloc de treball. 

— Gestió de l’acreditació per gaudir gratuïtament de les instal·lacions esportives. 

 

Intervenció transversal 

Accions per a la millora de l’entorn, afavorint així que la Universitat sigui un espai que 

garanteixi la plena participació de tots els seus membres.  

— Eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació. Durant aquest curs 

hem continuant col·laborant amb el Servei de Patrimoni, Contractació i 

Infraestructura per a la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions i l’equipament 

del campus universitari. 

— Coordinació amb altres serveis de la UIB. 

— Coordinació amb entitats que ofereixen suport a l’alumnat (PREDIF, Gaspar 

Hauser, ASPAS, ONCE...). 

— Informació i difusió als centres d’educació secundària i futurs alumnes de la UIB. 

 

Alumnat matriculat el 2011-12 que ha rebut suport de l'Oficina per facultats i 

escoles: 

Facultat/Escola   

Filosofia i Lletres 20 

Educació 16 

Economia i Empresa 11 

Dret 10 

Infermeria i 

Fisioteràpia 9 

Ciències 8 

Politècnica Superior 5 



Psicologia 2 

Turisme 2 

TOTAL 83 

 

 

Alumnat que ha rebut suport el curs 2011-12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense certificat de persona amb discapacitat 

Dislèxia 12 

Salut mental 3 

Malaltia crònica 5 

Motricitat 4 

Auditiva 1 

Atenció 5 

Sense determinar 1 

Altres 1 

Total 32 

 

 

Enllaç pàgina web: http://oficinasuport.uib.es 

 

Amb certificat de persona amb discapacitat  

Motriu 20 

Malaltia crònica 8 

Salut mental 8 

Auditiva 6 

Visual 2 

Afectació cerebral 3 

Altres 1 

Sense determinar 3 

Total 51 



12. Laboratoris de recerca 

 

12.1. Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) 

 

El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) sorgeix de la col·laboració 

entre dos grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears, el grup de 

Neurodinàmica i Psicologia Clínica (NDPC) i el grup de Desenvolupament i 

Psicopatologia (DEVPSY), i està organitzat en tres unitats d'investigació, la Unitat 

d'Investigació i Diagnòstic Neuropsicològic del Dolor Crònic (UNIDOC), la Unitat 

d'Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) i la Unitat d'Investigació de la Dinàmica de 

la Regulació Emocional (DinaREm), la qual inclou un Servei d’Atenció Psicològica 

(tSalut) de recent creació. 

 

Els seus objectius fonamentals són facilitar la transferència dels seus resultats de recerca 

a l’àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats i desenvolupar 

protocols, procediments o eines d’avaluació i d’intervenció psicològica i 

neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o tractament d’alteracions comportamentals. 

 

Actualment ofereix serveis com assessorament de pares i educadors sobre problemes 

infantils, avaluació del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat  o de l’atenció 

sostinguda a través d’Internet, avaluació i intervenció en pacients amb dolor crònic, 

avaluació de trastorns emocionals o tractament de la por de volar en avió i d’altres 

fòbies específiques, entre d'altres trastorns ansiosodepressius. 

 

Projectes de recerca en curs: 

— Estudio aleatorio, controlado y abierto para evaluar la eficacia del neurofeedback en 

el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad frente a los 

tratamientos estándar farmacológico y conductual (PSI2008-06008-C02-01/PSIC) 

— Análisis de los factores genéticos en la modulación de la dinámica cerebral del dolor 

crónico (PSI2010-19372) 

— Dinámica cerebral del procesamiento afectivo y cognitivo en pacientes con 

fibromialgia (Fundació La Marató de TV3) 

— Dinámica de la desregulación emocional: medidas no lineales para la comprensión 

de los mecanismos implicados (PSI2009-12711) 

— Desarrollo y validación de un programa de e-terapia inteligente para el tratamiento 

del trastorno de ansiedad social (PSI2010-17563) 

 

Congressos organitzats: 

— Fibrosymposium 2012. III International Symposium for the Study of Chronic Pain 

and Fibromyalgia. Palma, juliol 2012 

 

Enllaços pàgina web: 

http://labcsd.uib.cat 

http://unidoc.es 

http://uapi.es 

http://tsalut.com 

http://ndpc.cat 



12.2. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) 

 

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) fou creat a la UIB l’any 2011 com 

una unitat que dóna suport a la recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de 

les mesures de radioactivitat ambiental. El LaboRA sorgeix de la col·laboració entre els 

grups de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Dept. de Física) i de Química Analítica, 

Automatització i Medi Ambient (Dept. de Química) que, des de l'any 1992, realitzen 

tasques conjuntes en el camp del mesurament de la radioactivitat en mostres ambientals. 

A part dels treballs de recerca, dóna servei a usuaris interns i externs en la determinació 

de radionúclids en mostres d’aigua, aire, sòl, sediments i aliments que es requereix en 

diferents àrees de les ciències ambientals. 

Entre els objectius del LaboRA, destaquen: 

— Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar el seu 

contingut radioactiu (plans de vigilància de radioactivitat ambiental, control de 

subministraments, exportació, etc.). 

— Contribuir a l'avanç del coneixement de la radioactivitat existent en el medi 

ambient, participant en projectes d'investigació o convenis amb empreses. 

— Desenvolupar mètodes automatitzats de separació radioquímica especialment 

dissenyats per analitzar mostres ambientals amb baixes activitats. 

 

Durant el curs 2011-12, els resultats de les tasques (recerca, formació de recursos 

humans i serveis) desenvolupades pel Laboratori de Radioactivitat Ambiental són els 

següents: 

— 9 publicacions científiques 

— 11 contribucions a congressos nacionals i internacionals  

— 1 tesi doctoral 

— 1 projecte de màster 

— 1 alumne col·laborador 

— 1 projecte desenvolupat del Ministeri de Ciència i Innovació 

— 1 contracte amb l'Administració pública (Consell de Seguretat Nuclear, CSN) 

— 1 projecte de recerca amb una empresa privada  

— 2 col·laboracions amb grups de recerca de la UIB 

— 1 col·laboració de recerca amb un grup de l’Hospital Son Espases 

 

Enllaç a la pàgina web: http://labora.uib.es/ 

 



13. Instituts 

 

13.1. Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 

 

1. Formació de postgrau (5) 

Nombre d’hores totals: 649 

Nombre d’alumnes matriculats: 245 

Nombre de professors UIB: 22 

Nombre de professors externs: 42 

2. Formació permanent del professorat no universitari 

Cursos (7) 

Nombre d’hores totals: 69 

Nombre d’alumnes matriculats: 200 

Nombre de professors UIB: 4 

Nombre de professors externs: 5 

Congressos, Jornades i Seminaris (5) 

Hores: 48 

Alumnes matriculats: 276 

Professorat UIB: 18 

Professorat extern: 30 

Conferències (2) 

<<El sentido de la educación moral en el tercer milenio>> a càrrec de Claudio 

Naranjo, assistents estimats: 250 persones 

<<L’Educació en valors, clau d’una nova economía>> a càrrec de Joan Melé, 

assistents estimats: 100 persones 

3. Formació permanent del professorat universitari 

Nombre de cursos: 17 

Nombre d’hores totals: 126 

Nombre de matriculats: 380 

Professorat UIB: 15 

Professorat extern: 4 

4. Pla de reciclatge 

Nombre d’hores impartides: 425 

Nombre de matriculats: 632 

Nombre de professors UIB: 4 

Nombre de professors externs:19 

5. Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat 

docent 

Nombre de projectes presentats i concedits: 44 

Nombre de professors participants: 317 

6. Altres 

L’ICE és en vies de signar un conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Universitats per convertir-se en un Institut de Recerca (IRIE). El procés 

d’adscripció al futur IRIE ha conclòs amb les dades següents: 40 grups 

d’investigació i 363 investigadors 

Alhora, tramitam un conveni de col·laboració amb l’ICE de la UB, centrat en 

aspectes de difusió i suport a la recerca. 

L’ICE participa amb la UAB en un estudi de transferència de la formació del 

PDI. 

 

Enllaços pàgina web: http://www.ice.uib.cat 
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13.2. Institut universitaris de recerca 
 
13.2.1. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)  
 
L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) és un centre de titularitat 
compartida entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) creat per un acord específic signat entre ambdós el juny de 2007. Des del mes de 
gener de 2009 l'IFISC té la seu a l'edifici dels instituts universitaris del campus de la UIB. 

 
La línia transversal d'investigació de l’IFISC que fonamenta, unifica i percola la resta d’activitats és 
l’estudi dels fenòmens genèrics en sistemes complexos: física estadística i no lineal, amb forts 
components metodològics de sistemes dinàmics, mètodes computacionals i mecànica quàntica. Des 
d’aquest focus de conceptes i idees, els investigadors assumeixen el risc de definir i actualitzar 
cooperativament projectes d’investigació en un esquema flexible, canviant i entrellaçat en les 
següents línies específiques d’investigació actuals:  
— Física quàntica: fotons, electrons i informació 
— Òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics 
— Dinàmica de fluids, biofluids i fluids geofísics 
— Física biològica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia 
— Dinàmica i efectes col·lectius en sistemes socials 

 
Resum de les activitats i les dades principals de l'IFISC durant el curs 2011-12 
 

PERSONAL 

 
17 investigadors permanents, 15 investigadors postdoctorals, 23 estudiants de 
doctorat, 8 persones de suport tècnic i administratiu (el 2011), 8 visites de 
llarga durada, 45 visites curtes (el 2011) 
 

PROJECTES 
D'INVESTIGACIÓ 

 
Projectes actius el 2011: 7 projectes finançats per la Comissió Europea; 2 
projectes finançats pel Pla nacional de ciència; altres 6 projectes d'investigació; 
4 projectes d'investigació amb la col·laboració de membres de l'IFISC. 
Pressupost dels projectes actius el 2011: 3.203.603 euros 
 

SEMINARIS 
 

60 (el 2011) 
 

PUBLICACIONS 
 

72 JCR Journals i 12 altres publicacions (el 2011) 
 

PROGRAMA DE 
CONGRESSOS IFISC   

 

 
IFISC Exploratory Workshops:  
 
 Fluctuation 11: Nonequilibrium fluctuation relations in quantum systems 
(22 de setembre, 2011)  
 
IFISC Workshops: 

 
 Search 2012: Search and stochastic phenomena in complex physical and 
biological Systems, amb la col·laboració de la European Science Foundation 
(del 28 de maig a l’1 de juny, 2012) 
 DCS 2012: International Conference on Delayed Complex Systems, amb la 
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col·laboració de la Universitat Tècnica de Berlín (del 4 al 8 de juny, 2012) 
 
IFISC Schools:  

 
 Summer School on Statistical Physics of complex and small Systems. 
IFISC, amb la col·laboració del GEFENOL, de la Real Sociedad Española de 
Física, i la European Science Foundation (del 12 al 23 de setembre, 2011) 
 

ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA 

 
- L’IFISC a la Setmana de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears: 

• Programa CON-CIENCIARTE (19-26 de novembre, 2011) 
• Curs d’introducció a la física interdisciplinària i els sistemes 

complexos (14-15 de novembre, 2011) 
• Jornada de Portes Obertes (del 4 de novembre al 2 de 

desembre, 2011) 
- 5a edició del cicle de conferències Explorant les Fronteres entre els 

Sabers, amb la col·laboració de la Caixa (29 de febrer, 2012) 
- IFISC-OSA Student Chapter: organització de la tercera cursa de cotxes 

solars (18 de juny, 2012) 
 

MÉS INFORMACIÓ 
 
http://ifisc.uib-csic.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dades i gràfics. Memòria anual de l'IFISC 2011 
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13.2.2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) 
 

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) és un centre mixt d'investigació entre el Consell 
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'objectiu del qual 
és la investigació cientificotècnica d'alta qualitat en l’àrea de recursos naturals, fent especial èmfasi en la 
investigació interdisciplinària en l'àrea mediterrània. 
 
Des de la seva creació el 1985, l'Institut ha passat per una sèrie de reestructuracions i canvis que el duen de 
la denominació inicial, Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, a l'actual, presa el 1995. A 
l'organigrama podeu consultar l'organització actual de l'Institut. Durant aquests anys, l'activitat dels nostres 
investigadors ha donat lloc a la creació d’Albatros Marine Technologies, una empresa derivada o spin-off 

centrada en el desenvolupament d'instrumentació per a la recerca marina. Així mateix, els investigadors de 
l'IMEDEA treballen al Laboratori Internacional en Canvi Global i a la Instal·lació Cientificotècnica Singular 
SOCIB. 
 
Algunes de les fites científiques ressenyables durant l'any 2011 són: 
 
– El 2011 tots els indicadors de productivitat científica, captació de recursos, divulgació, formació i 
comunicació han superat els nivells mínims recomanats en el Pla estratègic. 
 
– L’IMEDEA ha continuat desenvolupant la seva línia estratègica de col·laboració i aliances per al progrés i 
impuls del sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears. A més del continu aprofundiment en la 
col·laboració amb diversos departaments de la UIB, com correspon a la seva naturalesa de centre mixt CSIC-
UIB, s'han concertat convenis de col·laboració amb el SOCIB i amb el Centre Oceanogràfic de Balears, de 
l'Institut Espanyol d'Oceanografia; el desenvolupament adequat d'aquests convenis permetrà, sens dubte, que 
la xarxa d'investigació en ciència i tecnologies marines d'aquesta comunitat adquireixi ja una rellevància 
molt destacable en l’àmbit nacional i internacional. 
 
– Direcció de la Primera Expedició de Circumnavegació amb finalitats científiques completada per 

Espanya (Expedició Malaspina 2010) 
 
L'expedició, liderada per l'investigador del CSIC a l’IMEDEA (CSIC-UIB) Carlos Duarte, és un projecte del 
programa Consolider-Enginy 2010 finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació que comprèn 27 grups 
d'investigació del CSIC, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, 16 universitats espanyoles, un museu, una 
fundació pública d'investigació i l'Armada Espanyola. El finançament total, en el qual també han col·laborat 
el CSIC, l'Armada Espanyola i la Fundació BBVA així com universitats espanyoles (entre les quals, la UIB), 
ronda els 6 milions d'euros. 
 
Després de set mesos de navegació i 32.000 milles nàutiques recorregudes, el vaixell oceanogràfic 
Hespérides torna a Espanya el 14 de juliol, culminant la circumnavegació de l'expedició Malaspina. El 
projecte deixa un llegat de més de 120.000 mostres d'aire, aigua, gasos i plàncton de l'Atlàntic, l'Índic i el 
Pacífic, que serviran per elaborar col·leccions de referència per a la comunitat científica internacional i per 
potenciar futurs estudis sobre la biodiversitat de l'oceà i l'impacte del canvi global. 
 
– Assessoria al Govern de Xile per al desenvolupament i implantació de les polítiques regionals 

d’innovació 

 
Enric Tortosa, investigador del CSIC a l’IMEDEA (CSIC-UIB), assessora el Govern de Xile, concretament 
la Subsecretaria de Desenvolupament Regional i Administratiu (SUBDERE), del Ministeri de l'Interior, en 
qualitat d'expert de la Unió Europea, per a la posada en marxa de polítiques d'innovació a les regions xilenes. 
 
Això s'emmarca en un procés de descentralització iniciat recentment en aquest país i, amb referència a les 
polítiques d'innovació, emmarcat en un acord del Govern xilè amb la Comissió de la Unió Europea. La 
missió d'Enric Tortosa és d'assessoria experta de manera que les experiències de desenvolupament i 
implantació de les estratègies d'innovació de les regions europees, impulsades per les polítiques de la 
Comissió, siguin útils per aplicar-les a les regions xilenes. La durada d'aquesta assessoria és d'un any, a 
partir d'agost de 2011, i implica la presència a Xile almenys durant 60 dies d’aquest període. 



 
– Sol·licitud de la patent «Procediment de transferència de dades entre almenys una boia lagrangiana 

de mesurament de corrents per a entorns oceànics i costaners i una estació base, i boia lagrangiana de 

mesurament de corrents per a entorns oceànics i costaners» 

 
Els investigadors del grup de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l’IMEDEA 
(CSIC-UIB), varen presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (Madrid) el passat 18 d'octubre de 
2011 la sol·licitud de patent. El número de sol·licitud que li ha correspost és el 201131669. 
 
La present invenció es refereix, d'una banda, a un procediment de transferència de dades entre boies 
lagrangianes de mesurament de corrents per a entorns oceànics i costaners i una estació base i, d'altra banda, 
es refereix a les mateixes boies lagrangianes (drifters) de mesurament de corrents per a entorns oceànics i 
costaners emprades. El principal camp d'aplicació de la present invenció és la instrumentació oceanogràfica 
per al mesurament de corrents i d'altres paràmetres fisicoquímics. 
Aquesta patent correspon en un 50% al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), el qual és 
sol·licitant, i en un 50% a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els inventors són Miguel Martínez 
Ledesma, Alberto Álvarez Díaz, Guillermo Vizoso, Miquel del Solà i Joaquim Tintoré Subirana. 
 
– Carlos Duarte dirigeix el UWA Oceans Institute (Universitat d'Austràlia Occidental) 

 

La Universitat d'Austràlia Occidental ha nomenat director del UWA Oceans Institute el reconegut professor 
d'investigació Carlos Duarte. El professor Alan Robson, vicerector de la Universitat d'Austràlia Occidental, 
va fer ressaltar l'excel·lència acadèmica del professor Duarte i la seva notorietat, qualitats que l’ajudaran a 
posicionar el UWA Oceans Institute en l'avantguarda de la investigació mundial dels oceans. 
 
Duarte compaginarà la seva labor com a director del UWA Oceans Institute amb la seva activitat 
investigadora a l’IMEDEA (CSIC-UIB). 
 

 Publicacions d’alt impacte 
 
1. McLeod, E.; G. L. Chmura; S. Bouillon; R. Salm; M. Björk; C. M. Duarte; C. E. Lovelock; W. H. 
Schlesinger; B. Silliman; A Blueprint for Blue Carbon: Towards an improved understanding of the role of 

vegetated coastal habitats in sequestering CO2. Frontiers in Ecology and the Environment. ISSN 
10.1890/110004. Vol. 9, pàg. 552-560. Journal impact factor: 6.922. 
 
2. Santos F.; Moreno-Paz M.; Messeguer I.; López C.; Rosselló-Móra R.; Parro V.; Antón J.; 
Metatranscriptomic análisis of extremely halophilic viral communities. ISME Journal. ISSN: 1751-7362. 
Vol. 5, pàg. 1621-1633. Journal impact factor: 6.397 
 
3. Brown, C. J.; D. S. Schoeman; W. Sydeman; K. Brander; L. Buckley; M.; Burrows; C. M. Duarte; P. J. 
Moore; J. M. Pandolfi; E. Poloczanska; W. Venables; A. J. Richardson; Quantitative approaches in climate 

change ecology. Global Change Biology. ISSN: 1354-1013.Vol. 17, pàg. 3697-3713. Journal impact factor: 
5.561. 
 
4. Fernández-Chacón A.; Bertolero A.; Amengual A.; Tavecchia G.; Homar V.; Oro D.; Spatial 

heterogeneity in the effects of climate change on the population dynamics of a Mediterranean tortoise. 

Global Change Biology. ISSN: 1354-1013.Vol. 17, pàg. 3075-3088. Journal impact factor: 5.561. 
 
5. Vaquer-Sunyer, R.; Duarte C. M.; Temperature effects on oxygen thresholds for hypoxia in marine 

benthic organisms. Global Change Biology. ISSN: 1354-1013. Vol. 17, pàg. 1788-1797. Journal impact 
factor: 5.561. 
 
6. Galmés, J.; Conesa, M. A.; Ochogavía, J. M.; Perdomo, J. A.; Francis, D. M.; Ribas-Carbó, M.; Savé, R.; 
Flexas, J.; Medrano, H.; Cifre, J.; Physiological and morphological adaptations in relation to water use 

efficiency in Mediterranean accessions of Solanum Lycopersicum. Plant, Cell and Environment. ISSN: 
0140-7791. Vol. 34, pàg. 245-260. Journal impact factor: 5.081. 
 



7. Rosselló-Móra, R.; Towards a taxonomy of Bacteria and Archaea based on interactive and 

cummulative data repositories. Environmental Microbiology. ISSN: 1462-2912. Vol. 14, pàg. 318-334. 
Journal impact factor: 4.909. 
 
8. Suárez-Suárez, A.; López-López, A.; Tovar-Sánchez, A.; Yarza, P.; Orfila, A.; Terrados, J.; Arnds, J.; 
Marqués, S.; Niemann, H.; Schmitt-Kopplin, P.; Amann, R.; Rosselló-Móra, R.; Response of sulfate-

reducing bacteria toa n artificial oil-spill in a coastal marine sediment. Environmental Microbiology. 

ISNN: 1462-2912. Vol. 13, pàg. 1488-1499. Journal impact factor: 4.909. 
 
9. Martínez-Abraín, A.; Regan, H. M.; Viedma, C.; Villuendas, E.; Bartolomé, M. A.; Gómez, J. A.; Oro, D.; 
Cost-effectiveness of translocation options for a threatened waterbird. Conservation Biology. ISNN: 0888-
8892. Vol. 25, pàg. 726-735. Journal impact factor: 4.666. 
 
10. Tomas, F.; Abbott, J. M.; Steinberg, C.; Balk, M.; Williams, S. L.; Stachowicz, J. J.; Plant genotype and 

nitrogen loading influence seagrass productivity, biochemistry, and plant-herbivore interactions. Ecology. 

ISNN 0012-9658. Vol. 92, pàg. 1807-1817. Journal impact factor: 4.411. 
 
11. Vargas, P.; Heleno, R.; Traveset, A.; Nogales, M.; Colonization of the Galápagos Islands by plants with 

no specific syndromes for long-distance dispersal: a new perspective. Ecography. ISNN: 0906-7590. Vol. 
34, pàg. 1-11. Journal impact factor: 4.385. 
 
12. Olesen, J. M.; Stefanescu, C.; Traveset, A.; Strong, long-term dynamics in ecological networks. PloS 

one. ISNN: 1932-6203. Vol. 6, pàg. 26455. Journal impact factor: 4.351. 
 
13. Bauzà-Ribot, M. M.; Jaume, D.; Fornós, J. J.; Juan, C.; Pons, J.; Islands beneath islands: 

phylogeography of a groundwater amphipod crustacean in the Balearic archipelago. BMC Evolutionary 

Biology. ISNN: 1471-2148. Vol. 11, pàg. 211. Journal impact factor: 4.294. 
 

 Premis i reconeixements 

La doctora Marta Marcos, guardonada amb el premi Joves Científics de MedCLIVAR 

La doctora Marta Marcos, investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), 
ha estat guardonada recentment amb el premi Joves Científics que atorga anualment la xarxa d'estudis 
científics MedCLIVAR.  
  
Un dels objectius principals d'aquests premis consisteix a incrementar la visibilitat dels joves investigadors i 
investigadores en la comunitat científica internacional. 
 
La cerimònia, on també es va premiar la trajectòria de tres científics europeus més, va coincidir amb la 
reunió final del congrés MedCLIVAR (Mediterranean Climate Variability and Predictability), celebrada a 
Lecce, Itàlia, del 6 al 9 de juny. Aquest guardó concedit a Marta Marcos reconeix la seva contribució a la 
investigació en aspectes fonamentals del nivell del mar en el Mediterrani i també, la seva activa participació 
en les activitats de la xarxa MedCLIVAR.  

El doctor Carlos Duarte rep el Prix d’Excellence 2011 de l’International Council for the Exploration 

of the Sea per la seva investigació en l'àmbit de les ciències marines 

L’International Council for the Exploration of the Sea (Consell Internacional per a l'Exploració del Mar), ha 
guardonat l'investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (UIB-CSIC) Carlos M. Duarte amb el 
Prix d’Excellence 2011 per la seva investigació en l'àmbit de les ciències marines. Aquest premi, que 
l'HISSIS atorga cada tres anys, reconeix la investigació d'alt nivell realitzada per la comunitat científica que 
millor contribueixi a la conservació i sostenibilitat dels ecosistemes marins. 
 

 El doctor Gabriel Jordà, de l’IMEDEA, premiat pel Programa Mundial d'Investigació del Clima 
 



Gabriel Jordà, investigador de l’Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) i doctor en Ciències del 
Mar per la UPC, ha estat distingit en la Conferència Anual del Programa Mundial d'Investigació del Clima 
(WCRP Open Science Conference). 
 
El pòster científic de Gabriel Jordà va ser un dels 60 premiats, entre més de 500 pòsters presentats per 
estudiants i joves científics de 86 països, per la seva contribució científica sobre la variabilitat del mar 
Mediterrani sota diferents escenaris de gasos d'efecte hivernacle. 
 
El treball de recerca analitza també els esdeveniments extrems, que causen, entre altres coses, inundacions a 
les zones costaneres o l'erosió a les platges. Referent a això, s'espera una disminució fins al 50 per cent en el 
nombre d'esdeveniments extrems, però també hi ha la possibilitat que alguns d'aquests fenòmens tinguin un 
impacte més gran que el produït actualment, és a dir, caldria esperar menys episodis però alguns de més 
intensos. 
 
L’IMEDEA (CSIC-UIB), guardonat en els I Premis Onda Cero Mallorca en la categoria de Ciència i 

Investigació 
 
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, centre mixt d'investigació científica entre el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha rebut el I Premi Onda 
Cero Mallorca en la categoria de Ciència i Investigació. 
 
Beatriz Morales Nin, directora de l’IMEDEA, va manifestar el seu «orgull i agraïment per aquest 
reconeixement a la qualitat professional i humana de les més de 150 persones que treballen al centre. Aquest 
premi és el resultat del continu esforç que tant l’IMEDEA com la comunitat científica nacional duen a terme 
per reforçar la ciència com a element inherent a la societat i als seus àmbits d'innovació». 
 
El portaveu del jurat i director d'Onda Cero Mallorca, Juan Carlos Enrique, va insistir en la importància 
d'aquests guardons, que des dels seus inicis tenen com a objectiu «reconèixer i posar en valor de manera 
pública el treball fonamental d'aquelles persones i col·lectius que, moltes vegades de manera desinteressada i 
anònima, són claus en el present i el futur de la nostra província.» 
 
Carlos Duarte, investit doctor honoris causa per la Universitat d’Utrecht 

 
Carlos M. Duarte ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat d’Utrecht (Holanda) en 
reconeixement a la investigació duta a terme en l'àmbit de l'ecologia marina i per «la seva contribució a la 
ciència de la sostenibilitat i del sistema Terra». 
 

La cerimònia d'investidura del professor Carlos M. Duarte com a doctor honoris causa per la Universitat 
d’Utrecht va tenir lloc el divendres 25 de març a la catedral d’Utrecht, coincidint amb la celebració del 375 
aniversari de la creació de la Universitat. 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Enllaços a la pàgina web:  

http://issuu.com/natmartin/docs/imedeamemoriacientifica_2011 
http://imedea.uib-csic.es/memorias.php 

 
 



13.2.3. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 

 
Tesis llegides: 

 Cirugía cardíaca en el Hospital Universitario Son Dureta: análisis de 

morbimortalidad y factores asociados. Maria Riera Sagrera (10-10-2011). 
 
 Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de myo-inositol-

hexafosfat en mostres biològiques i estudi farmacocinètic. Eva Tur Tur (11-05-12). 
 
 Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: la universidad como entorno 

promotor de la salud. Miquel Bennàsar Veny (20-07-12). 
 

 Factores que influyen en la actividad física y en los hábitos alimentarios de los 

estudiantes universitarios. Carlos Moreno Gómez (23-07-12). 
 

 Cellular and molecular pathogenic mechanisms involved in experimental Spinal 

Muscular Atrophy. Víctor Caraballo Miralles (17-09-12). 
 
 Tast científic organitzat pel Club Última Hora: «La dieta mediterrània i el control de 
les calcificacions patològiques». 2 de novembre de 2011. 
 
 Seminari organitzat pel grup de Neuropsicologia Clínica: «El perfil neuropsicológico 
en la Esclerosis Múltiple», impartit per Serafí Jiménez, neuropsicòleg de l’ABDEM i de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma. 
 
 III Simposi Internacional per a l’Estudi del Dolor Crònic i la Fibromialgia. 12 i 13 de 
juliol de 2012, Palma. Grup de Neurodinàmica i Psicologia Clínica. 
 
Llibres: 13 
 

Capítols de llibres: 41 
 

Publicacions científiques: 335 
 

Comunicacions a congressos científics: 321 
 

 



Centre de Recerca Econòmica (UIB - Sa Nostra) 

 

El Centre de Recerca Econòmica (CRE), institut de recerca propi de la Universitat de 

les Illes Balears, ha comptat al llarg del curs 2011-12 amb la participació de vuit 

investigadors, adscrits al grup de recerca en Anàlisi Econòmica dels Impactes del 

Turisme (AEIT), dos tècnics, tres becaris de col·laboració amb la UIB i dos becaris de 

cooperació educativa  

 

El CRE ha centrat la seva activitat al voltant de dos projectes d’investigació, un de 

finançat pel VI Programa marc, «Climate change and impact research: the 

Mediterranean environment (CIRCE)», i l’altre pel Programa nacional d’investigació, 

«Efectes del canvi climàtic sobre la demanda turística. Evidència empírica i mesures 

d'adaptació (ECC)». Alhora, el CRE ha seguit instrumentalitzant la base de dades i 

sistematitzant la informació necessària per a l’anàlisi i la correcta interpretació de 

l’evolució de l’economia de l’arxipèlag.  

 

Amb tot això, el principal valor generat pel CRE, el coneixement, s’ha difós a través de 

publicacions pròpies, llibres, articles en revistes especialitzades, informes, congressos i 

presentacions públiques. Així, el Centre ha continuat editant les publicacions de 

Conjuntura i les col·leccions seriades Documents de Treball del CRE i Monogràfics 

CRE. Així mateix, amb motiu del desè aniversari del Centre, ha abordat una edició 

especial de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2001-2010, que no només 

il·lustra el curs dels esdeveniments sinó que descobreix els factors i patrons de 

creixement que condicionen el progrés econòmic i social de l’arxipèlag. Destaquen 

també els articles publicats en revistes internacionals de prestigi reconegut com ara 

Climate Change, Journal of Environmental Economics and Management, Tourism 

Economics i Tourism Management, i les ponències i comunicacions presentades a la III 

Conference of the International Association for Tourism Economics, AERE Summer 

Conference o la XXXI Jornada de Economía de la Salud. Aquesta activitat ha permès al 

Centre validar els resultats de la seva tasca d’acord amb els estàndards de qualitat 

vigents, impulsar la presència de les Balears en els cercles acadèmics internacionals i, 

així mateix, mantenir un contacte directe amb la societat regional.  

 

Aquestes publicacions i un resum de l’activitat del Centre es poden consultar a la web: 

<www.uib.es> / <www.cre.sanostra.es>, i a la memòria anual 2011, aprovada pel 

Consell Rector el passat 5 de març de 2012. 

 



Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC
3
) 

 

L’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC
3
) sorgeix en l’àmbit 

dels instituts propis de la UIB, el juliol de 2008. L’orientació de l’Institut neix d’una 

visió compartida per tres grups de recerca de distintes comunitats científiques 

(Astrofísica, Relativitat i Tractament d’Imatges), que tenen com a denominador comú el 

fet que la recerca comporta el desenvolupament de codis numèrics avançats per la 

simulació de sistemes d’equacions en derivades parcials.  

 

La visió del IAC
3
 és que el desenvolupament de codis complexos no ha de ser un factor 

de competència entre grups. Ben al contrari, el fet que grups diferents contribueixin al 

desenvolupament de codis comuns és un avantatge competitiu per a la comunitat, 

evitant duplicitats i alliberant, per tant, recursos per a la recerca. La necessària 

polivalència del codi resultant obre la porta a la seva aplicació a altres camps, tant 

científics com tecnològics. En l’àmbit científic, durant aquest curs hem continuat amb la 

línia de simulació de la interacció fluid-estructura, clau per a la modelització de 

processos fisiològics. En aquest sentit, hem demanat un projecte per estudiar el desgast 

de les vàlvules aòrtiques artificials, en col·laboració amb investigadors del Servei de 

Cirurgia Cardíaca de Son Espases. En l’àmbit tecnològic, hem continuat el 

desenvolupament de la plataforma Simflowny, que permet la generació automàtica de 

codi a mida de l’usuari, així com les col·laboracions amb empreses basades en el nostre 

coneixement expert de les tecnologies de computació Grid i Cloud. Quant a 

infraestructures, hem aconseguit finançament (fons d’infraestructures) per a un nou 

clúster de computació d’alt rendiment. 

 

Destacam a continuació alguns aspectes de les nostres activitats durant el curs 2011-12, 

que permeten afinar el perfil de l’Institut. En primer lloc, una aposta per l’excel·lència 

investigadora, que es concreta en 

— 33 articles de recerca en revistes científiques indexades de primer nivell.  

— Participació en un projecte de recerca europeu sobre modelització de processos 

fisiològics (TSI-020400-2010-84), a més de 7 projectes nacionals, dels quals 

destaquen 2 projectes del prestigiós programa Consolider (CSD2007-00042 i 

CSD2009-00064).  

 

Hem d’afegir que la UIB, a través de nosaltres, és l’única participació d’Espanya en el 

gran projecte LIGO de detecció d’ones de gravitació, liderat pels EUA (www.ligo.org).  

 

Com a complement, destacam la nostra aposta per la transferència de coneixement: 

— Participam en dos grans projectes CENIT del CDTI (Ministeri d’Indústria), via 

subcontractes amb diverses empreses (Telefónica I+D, DeimosSpace, Atos-Origin) 

per un total aproximat de 625.000 euros. 

— 5 patents registrades, des de 2004, en l’àmbit del tractament d’imatges. 

— Hem contractat un tècnic superior especialitzat en temes de divulgació científica. 

 

El IAC
3
 ha comptat el curs 2011-12 amb 14 professors permanents (entre funcionaris i 

contractats), 8 contractats no permanents, 3 becaris i 4 tècnics. 

 

Enllaç a la pàgina web: www.iac3.eu 

 



14. Fundacions 
 
14.1. Fundació Universitat-Empresa (FUEIB) 
 
Orientació i inserció laboral 
167 contractes laborals signats mitjançant la FUEIB 
4.826 universitaris usuaris del DOIP 
560 empreses/entitats col·laboradores 
627 ofertes de treball tramitades 
650 pràctiques en empreses/entitats  
 
Formació de postgrau i especialització 
 Cursos Hores Alumnes 
Experts universitaris 
Especialistes universitaris 
Màsters  
Altres cursos  

 24 
 17 
 13 
 85 

 2.720 
 3.848 
 8.529  
 3.737 

  693 
  346 
  308 
  962 

TOTAL  139 18.834 2.309 
 
Projectes nacionals i europeus 
— SUSTEN MECHANISM: aproximació a la sostenibilitat territorial a través del 

desenvolupament del turisme i la cultura basat en els emprenedors (Projecte MED. 
Pressupost FUEIB: 232.000 euros). 

— VERTEBRALCUE: desenvolupament d’una infraestructura de cooperació com a 
fórmula per a l’articulació d’una àrea comuna entre la Unió Europea i Amèrica 
Llatina i el Carib, en el marc del Programa Alfa III de la Unió Europea. 
Composició del projecte: 32 socis provinents de: Espanya (3), resta d’Europa (3) i 
Amèrica Llatina (26) (pressupost FUEIB: 115.936 euros). 

— 2INS CLUSTERS: disseny, desenvolupament, implantació i establiment a nivell 
territorial d’un clúster d’innovació i suport a la internacionalització de les PIME, 
aprovat dins el Programa MED de la Unió Europea (pressupost FUEIB: 280.000 
euros). 

— LLWINGS: desenvolupament d'un sistema d'aprenentatge electrònic per a mestres 
d'escola basat en un conjunt de competències dirigit a l'adquisició d'eines 
d'aprenentatge i motivació per aprendre, dins el programa Comenius, de Lifelong 
Learning de la UE (pressupost FUEIB: 67.273 euros). 

— DEFI AVERROES: millorar la recerca d'ocupació i l'esperit emprenedor dels 
enginyers, projecte TEMPUS IV, amb països del nord d’Àfrica (pressupost FUEIB: 
11.245 euros). 

— Grup de treball interinstitucional per formar promotors/gestors d'innovació a Mèxic 
(GTI-PGI), es cobreixen els costs de viatge de la FUEIB. 

 
12 projectes europeus presentats pendents d’aprovació. 
 
Transferència de tecnologia i foment de la innovació 
 
PROJECTES DE R+D+I 
8 projectes empresarials presentats a convocatòries públiques amb un pressupost global 
de 7.048.356 euros 
3 projectes empresarials aprovats, amb un pressupost elegible de 464.965 euros 



1 projecte empresarial pendent de resolució amb un pressupost global de 3.980.000 
euros 
 
V edició del programa Promotors Tecnològics 

31 alumnes formats, 15 alumnes en pràctiques i 15 empreses participants. 
17 projectes preparats. 
11 projectes presentats a convocatòries públiques amb un pressupost global de 4.831.899 
euros. 
5 projectes aprovats, amb un pressupost elegible de 2.219.341 euros. 
4 projectes pendents de resolució amb un pressupost global de 2.254.558 euros. 
 
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 
13 resultats de recerca detectats 
4 patents registrades i 3 patents més 1 model d’utilitat, en vies de registre 
1 disseny industrial registrat 
1 software registrat 
2 obres científiques registrades com a propietat intel·lectual 
5 patents transferides i 1 patent en negociació. 

 
CREACIÓ D’EMPRESES 
38 projectes i 94 participants al concurs del Ministeri d’Educació – Càtedra Bancaja. 
44 participants al curs de l’EOI. 
23 projectes presentats al concurs d’emprenedors universitaris RESET. 
34 assessoraments a projectes emprenedors, amb 59 participants i 90 reunions. 
4 plans estratègics d’innovació. 
1 projecte al programa d’internacionalització de l’USF. 
2 empreses en tràmits de creació. 
 
Article 83: 78 contractes signats. 
 



14.2. Fundació General de la UIB (FuGUIB) 

 

La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució privada, amb 

personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la Junta de Govern de la UIB el 

dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència 

d'Estudiants del campus de la Universitat.  

A més, des de l’any 2003 la FuGUIB gestiona UIBCongrés, un servei de suport en l’organització de 

congressos i esdeveniments acadèmics i científics. 

 

A la Fundació General durant el curs 2011-12 hi han fet feina una mitjana de 52 treballadors 

equivalents a temps complet, dels quals el 61% són dones. La FuGUIB va tancar l’exercici 

econòmic 2011 amb uns ingressos d’uns 3 milions d’euros, un resultat comptable de 43.021,27 

euros i unes inversions totals d’uns 246 milers d’euros. 

 

Actualment la Fundació General de la UIB està certificada d’acord amb les normes de qualitat ISO 

9001:2000 (sistema de gestió de qualitat) i ISO 14001:2004 (sistema de gestió mediambiental). 

Durant el mes de març de 2012 es va dur a terme amb èxit l’auditoria de renovació de la certificació 

per part de l’empresa AENOR. 

 

La Fundació General de la UIB continua treballant com a «oficina sense papers», amb la utilització 

del software de gestió documental Docuware. 

 

Residència d’Estudiants de la UIB  
La Residència d’Estudiants ha tingut durant el curs 2011-12 una ocupació del 98,60% a les 97 

habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la Universitat. 

Les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels programes d’intercanvi signats per la UIB, 

a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers) i convidats de la UIB. 

 

A l’estiu de 2012 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances del PAS, dos 

grups nombrosos d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat espanyol (Forenex), 

professors doctorands estrangers i un grup nombrós de la Universitat Oberta per a Majors. 

 

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el curs 2011-

12 han estat les següents: renovació del mobiliari a les zones comunes i les habitacions, renovació 

de la senyalització de l’edifici, millora de la bugaderia d’autoservei, reposició de trespols de 

passadissos i zones comunes, col·laboració amb el projecte europeu Food Pro·Fit, que afavoreix 

l’alimentació, modernització de la pàgina web, campanya On/off de conscienciació mediambiental, 

patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives de la UIB, oferta als residents de 

la vuitena convocatòria pública de beques de col·laboració en tasques de la Residència, oferta per 

primera vegada de les beques d’allotjament i patrocini d’activitats culturals i esportives per als 

residents. 

 

Instal·lacions esportives. CampusEsport 

 

Inversions 

CampusEsport, a més d’augmentar l’horari d’atenció al públic amb l’obertura del centre els 

horabaixes dels diumenges i dels dies festius, també ha realitzat una important millora de les 

infraestructures esportives durant el curs 2011-12. Aquesta inversió s’ha materialitzat en les accions 

principals següents: 

 

— Reparació integral de les pistes de pàdel i instal·lació de nova gespa artificial. 

— Ampliació de 80 m
2
, anivellament de terra i instal·lació de parquet a sala de fitness. 



— Implementació de millores en el sistema de depuració d’aigua de la piscina. 

— Instal·lació de noves cistelles al pavelló poliesportiu. 

— Instal·lació de noves dutxes per als usuaris al recinte de la piscina. 

— Compra d’una nova màquina de neteja per a la instal·lació. 

— Instal·lació de vinils i cortines per protegir els usuaris del sol i la calor. 

 

Dades operatives 

— Entre octubre de 2011 i juny de 2012 el nombre de socis oscil·la entre 4.600 i 5.600, i el 

nombre de cursetistes oscil·la entre 1.100 i 1.300. 

— Entre octubre de 2011 i juny de 2012 s’han produït més de 210.000 accessos de socis a les 

instal·lacions. 

 

Organització de congressos i esdeveniments 

La FuGUIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació, ofereix un servei de suport en 

l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Aquest servei està destinat a 

donar suport logístic i organitzatiu als responsables de l’organització de congressos, trobades, 

seminaris i jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat. 

 

L’objectiu és donar un servei integral al responsable del congrés, i cobrim, entre d’altres, les tasques 

següents: 

— Assessorament pressupostari i financer. Suport econòmic i administratiu. 

— Suport en la recerca de patrocinis. 

— Gestió de la secretaria tècnica i suport en la secretaria científica. 

— Gestió d’allotjaments, transports, àpats, espais i equipaments tècnics. 

— Desenvolupament del programa social i programa d’acompanyants. 

— Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment. 

— Portal web de gestió de congressos; secretaria tècnica i científica. 

 

Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la FuGUIB 

dissenyà les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de portal web per oferir un 

servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments que s'organitzin: 

<www.uibcongres.org>.  

 

Durant el curs 2011-12, UIBCongrés ha donat suport als esdeveniments següents, per ordre 

cronològic: 

 

Esdeveniment Data Assistents 

V Jornadas de Proliferación Celular y Cáncer 15 i 16 d'octubre de 2011 60 

V Congreso de Biología de la Conservación 

de Plantas 

Del 28 de setembre a l’1 d’octubre 

de 2011 
150 

6th European Conference on Severe Storms Del 3 al 8 d’octubre de 2011 220 

III European Drying Conference EuroDrying' 

2011 
27 i 28 d’octubre de 2011 100 

AIRtech and AIMRS 2011 Del 13 al 15 de desembre de 2011 
Gestió 

parcial 

VIII Escuela de Química Teórica de la 

Universitat de les Illes Balears 
Del 9 al 13 de juliol de 2012 15 



XXIV Congreso Nacional de Marketing Del 12 al 14 de setembre de 2012 150 

MedCLIVAR 2012 Conference Del 26 al 29 de setembre de 2012 100 

Escola de Robòtica Submarina De l’1 al 5 d’octubre de 2012 50 

IV Jornadas de la Red de Catálisis 

Asimétrica 
4 i 5 d’octubre de 2012 40 

14th Plinius Conference on Mediterranean 

Storms  
Del 13 al 16 de novembre de 2012 150 

Transiciones a la Vida Adulta en las 

Sociedades del Conocimiento 
29 i 30 de novembre de 2012 100 

 TOTAL ASSISTENTS 1.135 

 



15. Càtedras 

15.1. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 

Durant el seu darrer any d’activitats, la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez col·laborà 

amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les 

Illes Balears en la publicació de les obres següents:  

— CASADESÚS BORDOY, Alejandro: Negra i mallorquina. Orígens i evolució de la 

novel·la policíaca a Mallorca. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2011. 
Aquest assaig neix amb la intenció de presentar tota una sèrie d’autors mallorquins, 
de naixement o d’adopció, que han tractat en algun moment de la seva trajectòria 
literària el gènere policíac en llengua catalana.  

 
— ALCOVER, Antoni M.: N’Arnau. Edició a cura de Ma. Antònia Gelabert. Barcelona : 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.  
N'Arnau és la peça més emblemàtica dins el conjunt de l'obra literària de l'escriptor 
manacorí pel fet de ser l'única novel·la que va escriure. Aquests és el primer cop una 
edició en forma del llibre que en té present el text manuscrit, a cura de M. Magdalena 
Gelabert, directora de la Fundació Pública Antoni M. Alcover, de Manacor. 

 
— ALOMAR, Gabriel: La columna de foc. Edició a cura de Pere Rosselló Bover. 

Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011 
Aquesta edició crítica de La columna de foc reflecteix l'origen del llibre i es 
complementa amb els poemes dispersos del nostre poeta que s’han pogut localitzar. 

 
En relació amb les activitats permanents de la Càtedra, cal destacar que en el Centre de 
Documentació en Sociolingüística s’incorporaren a la base de dades consultable en línia 
més de 1.328 notícies i articles de sociolingüística apareguts als diaris de les Illes 
Balears fins al mes d’octubre. 
 



15.2. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere 

 

Amb la finalitat de garantir la continuïtat de la Càtedra d’Estudis de Violència de 

Gènere i reafirmant el compromís adquirit entre les dues institucions en anys anteriors, 

el 6 de maig de 2011 es va firmar el conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la 

Dona i la Universitat de les Illes Balears que preveia un ajut econòmic de l’IBD a la 

UIB de 29.450 euros (un 5% menys que el 2010, quan ja s’havia fet una retallada de 

més del 50% respecte a l’any anterior), a justificar el 10 de desembre de l’any corrent, 

amb l’excepció de les activitats referides al punt 2.2.2 (màster oficial), que es podran 

justificar fins al 31 d’octubre de 2012.  

 

Durant el primer semestre de 2011, per la manca d’un conveni marc i d’una subvenció 

oficialment aprovada, l’activitat de la Càtedra, gestionada des de 2009 per la doctora 

Marta Fernández Morales, experta en gènere i professora titular adscrita al Departament 

de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, es va centrar especialment en la 

sensibilització i la informació de la comunitat universitària sobre formació i recursos al 

voltant del tema de la violència de gènere mitjançant el portal d’Internet 

<http://catedraviolencia.uib.es>. Aquesta web s’actualitza regularment, de la mà de la 

directora, gràcies a la col·laboració del personal del Servei d’Informació de la UIB.  

 

En la línia d’aquest treball de visibilització de la feina de la Càtedra, el dia 23 de març 

també es va realitzar a la llibreria Literanta de Palma l’acte de presentació pública del 

llibre Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa balear 

(2004-2008). Aquesta obra, de la Dra. María Isabel Menéndez Menéndez, professora de 

Comunicació Audiovisual a la Universitat de Burgos, deriva directament del text 

guardonat amb el III Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere de la Càtedra 

(novembre de 2009), i va ser publicada per la Càtedra i l’IBD en el marc de la 

producció de llibres universitaris d’Edicions UIB. 

 

D’altra banda, com a part de l’oferta acadèmica de la UIB per al curs 2011-12, i segons 

el punt 2.2.2 del conveni de l’any corrent, s’ha continuat impartint el Màster 

Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, dirigit per la 

doctora Esperança Bosch Fiol i amb el pla d’estudis que consta a la web del Centre 

d’Estudis de Postgrau de la UIB. 

 

Igualment, en compliment del conveni signat al maig, l’any 2011 s’han inclòs les 

següents activitats dirigides a la comunitat universitària i/o al públic en general: 

 

1) Ajuts per a la realització d’activitats formatives i de sensibilització als grups de 

recerca, associacions i seminaris especialitzats en igualtat i gènere de la UIB. 

Concretament, es va dedicar una partida a la col·laboració de la Càtedra a les I Jornades 

d’Estudis Feministes en Religió, celebrades al mes de març. Els diners destinats a 

aquesta activitat varen servir per finançar el viatge i els honoraris de la senyora 

Yaratullah Monturiol Virgili, que va impartir la sessió titulada «Dones a l’Islam: 

autodeterminació» el dia 17 de març. 

 

2) Programació del III Mes contra la Violència i per la Igualtat de Gènere a la UIB, que 

va incloure, entre altres activitats gratuïtes, la instal·lació de taules informatives sobre 

igualtat i violència contra les dones als edificis G. M. de Jovellanos, Mateu Orfila i 

Rotger, Guillem Cifre de Colonya i Ramon Llull. Com en anys anteriors, aquesta 



activitat va garantir que l’alumnat, el professorat i el PAS d’aquestes ubicacions tingués 

accés directe a informació sobre les activitats de la Càtedra, però també a fullets sobre 

recursos per a dones maltractades i homes maltractadors, pòsters sobre conferències i 

altres actes al voltant del 25-N a celebrar a les Illes Balears, punts de llibre de la 

Càtedra, telèfons d’atenció, estadístiques i altres materials relacionats amb la igualtat i 

la violència de gènere. 

 

3) Convocatòria oficial, recepció de treballs, lectura, anàlisi, deliberació, veredicte i 

lliurament del IV Premi d’Investigació de la Càtedra. Amb un increment evident de la 

participació respecte a convocatòries anteriors (12 treballs presentats en total, 

provinents tant de l’Estat espanyol com d’Amèrica Llatina), i amb un nivell de qualitat i 

una varietat temàtica i metodològica molt destacables, aquesta edició del premi ha estat 

valorada per un jurat d’expertes format per tres persones de la UIB i tres de l’IBD, 

segons regula el conveni corrent. El resultat, al qual es va arribar per unanimitat, va ser 

la declaració com a guanyador del treball Cuerpos generizados. La construcción 

violenta de la diferencia sexual, presentat amb el pseudònim Moolaadé. Una vegada 

obert el sobre amb la informació d’autoria, la responsable va resultar la senyora Isabel 

Ortega, investigadora de la Universitat de Saragossa. Ortega va rebre el premi (12.000 

euros) el dia 29 de novembre, en un acte al campus de la UIB que va comptar amb la 

presència de la directora de l’IBD, senyora Manuela Meseguer, la vicerectora de 

Projecció Cultural i responsable de la Càtedra dins l’organigrama de la UIB, doctora 

Patrícia Trapero, la directora de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats de la UIB, 

doctora Esperança Bosch, i la directora de la Càtedra, doctora Marta Fernández. 

 

4) El cicle anual d’activitats per a 2011 es va completar amb l’aprovació per part de 

Edicions UIB de la posada en marxa d’una col·lecció pròpia de publicacions, Estudis de 

Violència de Gènere, a partir d’una proposta formal presentada per la directora de la 

Càtedra, doctora Marta Fernández (amb el vistiplau previ de la vicerectora de Projecció 

Cultural), al mes de juliol. La col·lecció previsiblement inclourà els treballs guanyadors 

del Premi d’Investigació de la Càtedra en el futur, però també altres investigacions, com 

ara el document Mujeres subalternas inmigrantes en Mallorca. Aspectos de la violencia 

de género/raza/clase y nueva ciudadanía intercultural, resultat d’un estudi coordinat 

per la doctora Vanesa Vázquez Laba, experta argentina en sociologia del gènere. El 

projecte compta amb un finançament parcial (de l’Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat de la UIB), es troba en procés de preparació per publicar 

i ha estat aprovat com a número 1 de la col·lecció pel director d’Edicions UIB. Per 

garantir la qualitat i el rigor científic de les propostes que es puguin rebre a partir de 

2012, s’ha configurat un Consell de Direcció propi de la col·lecció amb persones de 

reconegut prestigi tant del món acadèmic com externes a la Universitat: 

 

1. Patricia Bastida Rodríguez (UIB) 

2. Mercedes Bengoechea Bartolomé (UAH) 

3. Esperança Bosch Fiol (UIB) 

4. Margalida Capellà i Roig (UIB) 

5. Rosario Fernández Hevia (jutgessa; experta externa a la Universitat) 

6. Victòria Ferrer Pérez (UIB) 

7. María Isabel Menéndez Menéndez (UBU) 

8. Capilla Navarro Guzmán (UIB) 

9. Barbara Ozieblo Rajkowska (UMA) 

 


